Hostingkoncernen Intelligent udvider sine
aktiviteter til Danmark
Intelligent meddeler, at virksomheden har foretaget strategiske
opkøb i Danmark for at supplere sine aktiviteter i Belgien og
Holland. Med opkøbet af DanDomain, Solido Hosting og Jaynet
udvider Intelligent sit geografiske område og bliver de største
hostingkoncern i Danmark.

Konsolideringsbølgen når Skandinavien
På omkring dette tidspunkt sidste år meddelte Intelligent, at de takket være fusionen med
hollandske Sentia havde indtaget en stærk markedsposition i Beneluxlandene. Nu gør
Intelligent brug af samme succesformel til at komme ind på det danske marked. Med sin SMVafdelings (Combells opkøb af DanDomain) og sin afdeling for mellemstore virksomheders
(Sentias opkøb af Solido Hosting og Jaynet) strategiske opkøb er Intelligent nu en af de største
aktører i branchen i Danmark.

Takket være disse opkøb beløber Intelligents forventede koncernomsætning for 2016 sig til 95
millioner euro. Koncernen har nu tæt ved 550 ansatte samt ni kontorer i tre lande: Ghent (BE),
Hasselt (BE), Delft (NL), Nijmegen (NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers og
København.

Stærk brand struktur som grundlag for yderligere vækst
I løbet af 2017 vil brandet Solido Hosting og brandet Jaynet blive ændret til Sentia. De leverer
komplekse, skræddersyede hostingløsninger med fokus på organisationer, som er afhængige af
strategisk vigtige applikationer, cloud service-ydelser for større virksomheder samt itinfrastruktur. Begge selskaber udmærker sig allerede på deres nuværende marked, og med
Sentias opkøb af disse vil deres markedsposition blot blive yderligere styrket og udvidet i de
kommende år. Sentia har benyttet sig af en lignende markedstilgang siden 2014 i Holland og
Belgien.
DanDomain, en af de største hostingudbydere i Danmark og ligeledes markedsleder inden for ehandel med sit eget netbutikprodukt, bibeholder sit nuværende brand. DanDomains stærke
navn og stærke vision vil blive videreført, og DanDomain vil sammen med Combell arbejde på
at udvikle endnu stærkere hostingprodukter og lancere nye e-handelsløsninger i
Beneluxlandene i de kommende år. DanDomain har i øjeblikket over 75.000 kunder og er
endvidere markedsleder inden for ”managed applications” med en Office 365-markedsandel på
over 20 % i Danmark.

Stort skridt inden for vækstambitioner
Opkøbene er en del af Intelligents strategi for og ambitioner om på længere sigt at blive en af
Europas største hostingkoncerner og støttes deri af en vækstkapital, som tilvejebringes af
ledelsen og af Waterland Private Equity. Danmark er et naturligt valg, eftersom det danske
marked ligner markedet i Beneluxlandene og desuden udgør en god base for yderligere
udvidelser til de øvrige skandinaviske lande.

Den succesfulde konsolideringsbølge, som vi har indledt i Beneluxlandene og
nu i Danmark, begyndte i slutningen af 2015 sammen med Waterland og gør
det muligt for os at gennemføre vores vision om kvalitet og stærke produkter i
hele Europa. Det danske marked ligner det marked, hvor vi allerede har
aktiviteter, så derfor var det et logisk valg for os. Vi har allerede fået en god
start ved at kunne byde brands som DanDomain, Jaynet og Solido Hosting
velkommen i koncernen.
— Jonas Dhaenens, administrerende direktør, Intelligent

Intelligent sammensætter en stærk ledelse i Danmark for at gennemføre fremtidsplanerne.
Ronnie Bach Nielsen (nuværende administrerende direktør i DanDomain) er udnævnt til
administrerende direktør for koncernens SMV-afdeling. Michael Meister (administrerende
direktør i Jaynet) er udnævnt til administrerende direktør for Sentia, som er koncernens
afdeling for store virksomheder.
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OM INTELLIGENT

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De
SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, DanDomain en Flexmail. Voor Large
Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.
Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen,
klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en
outsourcing aan, voor grote bedrijven.
De groep heeft meer dan 550 experts in dienst verspreid over 3 landen in Gent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL),
Nijmegen (NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) en Kopenhagen (DK). De verwachte
geconsolideerde omzet voor 2016 bedraagt 95 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk
organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME
branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, DanDomain and Flexmail. For Large
Enterprises the group provides products and services under the names Sentia and ReasonNet.
Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain
names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and
outsourcing for large companies.
The group has more than 550 experts spread across three countries in Ghent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL),
Nijmegen (NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) and Copenhagen (DK). The consolidated
turnover for 2016 amounts to an estimated 95 million euros. The group expects to continue its strong growth

organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product
knowledge and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises.
La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, DanDomain et
Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia et
ReasonNet.
Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement.
Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des
serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les
grandes entreprises.
Le groupe emploie plus de 550 experts, répartis dans 3 pays, à Gand (BE), Hasselt (BE), Delft (NL), Nijmegen
(NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) et Copenhague (DK). Pour 2016, il prévoit de réaliser un
chiffre d’affaires consolidé de 95 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une
forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie
Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et
de confiance.

Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder.
Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, DanDomain og Flexmail. Under navnene
Sentia og ReasonNet tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.
Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over
domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder
cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.
Koncernen har over 550 eksperter i tre lande, fordelt i Ghent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL), Nijmegen (NL),
Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) og København (DK). Koncernens omsætning for 2016 anslås
til at beløbe sig til 95 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt
opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for
kvalitet og tillid.
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