DanDomain får ny ledelse og konsolideres med
Zitcom - ledt an af Intelligent Group
d. 14. juni 2017
Pressemeddelelse:

Den belgiske hostinggruppe Intelligent, der ejer DanDomain, har købt
Zitcom Group, der tæller brands som Wannafind, ScanNet og UnoEuro.
Gennem egne brands som Combell, Easyhost og Byte er Intelligent
markedsleder inden for hosting til små og mellemstore virksomheder
(SMV) i Benelux-landene. Med opkøbet af Zitcom Group bliver Intelligent
også markedsledende på det danske SMV-hostingmarked, hvor de i
forvejen er repræsenteret af DanDomain-brandet.
For at samle Intelligents danske aktiviteter bliver DanDomain integreret som brand i Zitcom
Group under ledelse af Stefan Rosenlund. Stefan Rosenlund, der også fortsætter som leder
af Zitcom Group, glæder sig til at bygge videre på det fundament, som er blevet lagt i
DanDomain:

"Jeg glæder mig til at videreudvikle DanDomain-brandet og til at lære de mange
medarbejdere og kunder bedre at kende. Det er med stolthed og ydmyghed, at jeg påtager
mig ansvaret for et samlet Zitcom- og DanDomain-hold, og jeg har stor respekt for de
resultater, som DanDomain har opnået – ikke mindst med deres webshop, der i dag er én af
Danmarks førende. ”
Med Stefan Rosenlund som ny leder af DanDomain betyder det, at vi må sige farvel til stifter
af DanDomain, Ronnie Bach Nielsen.
I Intelligent får Zitcom Group mulighed for at bygge videre på den strategi, som de har lagt
for det danske hostingmarked.
Den opskrift, der ligger til grund for Intelligents succes, er nærmest identisk med den, vi
følger og har fulgt i Zitcom Group. Intelligent har i mange år - og med stor succes - arbejdet
ud fra en multibrandstrategi med fokus på stærke kunderelationer, teknisk innovation,
strategiske opkøb, en sund økonomi og intelligente løsninger. Den samme opskrift har
Zitcom Group fulgt - bare i Danmark. Intelligent og Zitcom Group har samme DNA og
ambitioner, hvilket var grunden til, at vi valgte at blive en del af Intelligent.", siger Stefan
Rosenlund.

Med opkøbet bliver Intelligent markedsledende på det danske marked for hosting til små og
mellemstore virksomheder. Jonas Dhaenens, CEO for Intelligent, uddyber, hvorfor han ser
Zitcom Group og Intelligent som det helt rigtige match.

"Opkøbet af Zitcom Group er en attraktiv og naturlig forlængelse af vores buy-and-buildstrategi – både set fra et kulturelt og et strategisk perspektiv. Zitcom Group er kendetegnet
af en stor faglig stolthed, en umættelig iværksættertrang og har haft stor succes med at
opbygge en skarpt defineret portefølje af hostingbrands til danske SMV’er. Zitcom Group
passer perfekt ind i Intelligents kultur og strategiske målsætninger for det danske SMVhostingmarked.", siger Jonas Dhaenens og tilføjer:
"Med Zitcom Group bliver vi markedsledende i Danmark og Benelux, og som samlet gruppe
bliver Intelligent én af Europas største hostingvirksomheder. Vores ambitioner rækker dog
videre end det, hvorfor flere opkøb – primært i Benelux og Skandinavien – bliver en central
del af vores vækststrategi."

Om Intelligent Group:
Intelligent Group er moderselskab for en bred portefølje af hostingbrands, der henvender sig
til SMV-segmentet i Benelux og Skandinavien. Gruppens brands tæller bl.a. Combell i
Belgien, Byte i Holland og DanDomain i Danmark.
Ud over domæneregistrering, webhosting og e-mailløsninger tilbyder Intelligent Group også
cloud servere og skræddersyede hostingløsninger.
Med opkøbet af Zitcom Group råder Intelligent over mere end 300 specialister i Belgien,
Holland og Danmark, hvor gruppen er markedsleder inden for shared hosting til SMVsegmentet.
Intelligent Group har historisk set oplevet en stærk organisk vækst. Med mere end 10
transaktioner inden for de sidste to år har Intelligent Group også opbygget stor ekspertise i
strategiske opkøb, der er en vigtig del af gruppens buy-and-build-strategi.
Med tilføjelsen af Zitcom Group bliver Intelligent Group den tredjestørste leverandør af
hosting til europæiske SMV’er og betjener mere end 70% af alle belgiske og danske SMV’er,
der er på nettet.
Intelligent Groups samlede omsætning for 2017 forventes at runde DKK 557 mio.
www.intelli.gent

