Pressemelding 23 april 2019:

Rejlers Embriq AS og Storespeed AS utvider sitt samarbeid om
drift av datasenter i Halden - satser på videre kundevekst.
I oktober 2017 inngikk Rejlers Embriq AS en driftsavtale for sitt datasenter i
Halden med Storespeed AS for 2,5 år. Hensikten er å få til økt verdiskapning for
begge selskap. Avtalen er nå forlenget med 10+ 5 år og løper frem til 2035.
Datasenteret i Halden blir ett av Europas mest moderne.
Storespeed skal videre bygge enda ett nytt datasenter i Halden slik at flere kunder vil få tilgang
til tilsvarende løsninger med nødvendig redundans. Begge disse vil være co-location datasenter
med fokus på kunder som tilbyr sky-/tradisjonelle tjenester og EDGE* løsninger. Storespeed
satser på modulære løsninger med god utnyttelse av overskuddsvarme. Det nye datasenteret i
Halden vil være i drift i 2020.
Rene Eriksen i Rejlers Embriq er svært fornøyd med samarbeidet med Storespeed og sier at
Rejlers Embriq har en betydelig vekst som fordrer høyere kapasitet. Storespeed arbeider også
målrettet med prosesser som blant annet innebærer ISO sertifiseringer og grunnlag for
fremtidssikre løsninger som skal øke kundenes forretningsverdi.
Om:
Rejlers Embriq
Rejlers Embriq er en leverandør av IT-tjenester som inngår i Rejlers norske virksomhet sammen
med Rejlers Engineering og Rejlers Elsikkerhet. Selskapet leverer tjenester til kunder i hele
Norden og virksomhetene har samlet ca 250 ansatte.
Sammen har vi unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende
ingeniørkompetanse. Vi bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom
digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT, innenfor
fokusområder som Energi, Retail og Smarte bygg.
Rejlers Norge inngår i konsernet Rejlers som har over 2.000 ansatte og tung erfaring som
rådgivende kompetanseleverandør til krevende kunder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers er
børsnotert på NASDAQ QMX i Stockholm. www.rejlers.no/embriq/
Om
Storespeed
Storespeed AS er et selskap med kontor i Fredrikstad og Halden og med flere datasenter i drift i
Norge. Storespeed forventer en vesentlig vekst de neste årene med etablering av flere
datasenter også i Østfold. www.storespeed.no
For mer informasjon om Storespeed:
John Amundsen, CEO, john@storespeed.no, mobil + 47 970 47 396
(*Edge data centers may provide a range of services on their own, but they typically connect back to a larger data center deployment that provides
cloud resources and centralized data processing. Source: Google,)

