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Stockholm, 06/02/2017

DigiPlex deltar på Business Sweden sitt initiativ om å informere
amerikanske bedrifter om det svenske datasenter markedet
DigiPlex, Nordens ledene datasenter leverandør, skal delta på et initiativ av den Svenske Ambassaden,
Business Sweden og Data Centers By Sweden, som skal informere amerikanske selskaper om de lave
strømprisene i Sverige. Fra 1. januar reduserte den svenske regjeringen el-avgiften for datasentre med hele
97%. Dette resulterer i at Sverige nå har de laveste strømprisene i Europa (et sted mellom $0.035 og $0.045
per KWh). Karbonavtrykket blir minimalt på grunn av Sveriges utstrakte produksjon av fornybare energi.
Det blir arrangert et seminar i Washington DC og i Silicon Valley, henholdsvis 14. og 16. februar. Seminarene
vil ta opp den strategiske betydningen dette vil ha for amerikanske firmaer som ønsker å etablere seg i
Europa.
«Sverige har kunnskapen, nyskapende innovasjon og et klima til å etablere ekstremt effektive og bærekraftige
datasentre. En reduksjon av el-avgiften på 97%, kombinert med Sveriges vennlige innstilling mot grønn
industri bygger opp under et allerede sterkt forretningspotensiale. Vi er veldig fornøyd med å være en del av
dette viktige initiativet og få dele vårt syn på hvorfor amerikanske firmaer bør sette Sverige og Norden på
toppen av listen over steder for å etablere datasenter», sier Byrne Murphy, styreformann i DigiPlex.
DigiPlex`s nye ISO sertifiserte datasenter i Stockholm tilbyr 20 000 m² sikker og grønn IT-lagring. Anlegget på
20MW er drevet 100% på fornybar energi, og benytter DigiPlex sitt prisvinnende Air-to-Air kjølesystem. Det
kalde svenske klimaet reduserer mengden energi som trengs for å holde servernes optimale temperatur.
Resultatet er en av verdens mest energieffektive og grønne datasenter, med en PUE på under 1,2.
Forbes siste årlige rapport viser at Sverige er det beste landet i verden å gjøre forretninger i. Siden 2006 har
Sverige klatret fra 17. plass, til førsteplass. Dette er det ellevte året på rad at Forbes har målt verdens
økonomier for å finne hvilke er mest attraktiv for investeringer. Rangeringen vurderer 139 land i 11 ulike
kategorier, og Sverige rangerer bland topp ti land i sju av disse kategoriene.
«Vi har allerede sett en økende interesse for det svenske markeder. Sverges stabile og robuste el-nett,
utstrakte fibernettverk og de laveste strømprisene i Europa er en veldig attraktiv kombinasjon. Seminarene vi
nå arrangerer for amerikanske bedrifter er en del av vår pågående profilering av hvordan Sverige kan være en
partner for amerikanske bedrifter som vil etablere en kostnadseffektiv og bærekraftig tilstedeværelse i NordEuropa», sier Tomas Sokolnicki, leder for Data Centers by Sweden hos Business Sweden.

For å delta på seminaret, vennligst registrer deg her, eller kontakt:
Karl Mellon, VP Investments, Business Sweden
T: +1.650.793 3699 E: karl.mellon@business-sweden.se
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Om Data Centers by Sweden
Data Centers by Sweden er et partnerskap mellom utvalgte svenske regioner og bedrifter, og tilbyr støtte til
due diligence og valg av lokalitet for strategiske eller store datasenter.
Les med på
www.datacentersbysweden.com
Om Business Sweden
Business Sweden's formål er å bistå svenske bedrifter nå deres fulle internasjonale potensiale, og
utenlandske bedrifter til å investere og ekspandere I Sverige. Vi tilbyr våre kunder strategisk rådgivning og
operativ støtte i 50 av verdens mest interessante markeder.
Les mer på www.business-sweden.se
Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og drifter datasentre i Norden. Selskapet spesialiserer seg innen leveranse av
bransjeledende tjenester til kunder, som skreddersydde, sikre og motstandsdyktige miljø med høyest mulig
tilgjengelighet. Som et resultat av dette er DigiPlex foretrukket av både private og offentlige kunder – inkludert
sikkerhetssensitive organisasjoner som regjering og finansielle institusjoner. Samtlige DigiPlex datasentre
driftes utelukkende ved hjelp av bærekraftige energikilder
Les mer på www.digiplex.com
For mer informasjon, kontakt:
Roland Berg Lie, Gambit H+K Strategies
T: +47 415 08 757 E: rolandberg.lie@hkstrategies.com

