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Loopia kjøper .SE Direkt av Internetstiftelsen

Loopia kjøper Internetstiftelsens registrarvirksomhet .SE Direkt. Fra og med midten av
februar får .SE Direkts kunder dermed Loopia som registrar for domenene sine.
.SE Direkt har vært en del av Internetstiftelsens virksomhet siden 2009 og fungerer som deres
egen registrarvirksomhet. I Oktober kunngjorde Internetstiftelsen beslutningen om å selge .SE
Direkt og satt i gang salgsprosessen. Nå er prosessen ferdig - det blir Loopia som kjøper
virksomheten.
– .SE Direkt har i dag et begrenset tilbud av tjenester og har siden starten i 2009 hatt en
reduksjon i kundemassen. Vi har nå kommet til det punktet der selskapet må investere i ny
teknisk infrastruktur om vi skal kunne tilby kundene våre fortsatt stabile og pålitelige tjenester.
Samtidig er det en risiko for at .SE Direkt ikke kan drive lønnsomt på lengre sikt. Derfor har

Internetstiftelsen besluttet at det er bedre å selge .SE Direkt til et selskap som kan ta bedre
hånd om kundene våre, sier Danny Aerts, CEO i Internetstiftelsen.
Loopia har i dag 225.000 kunder og er den ledende aktøren innenfor domenenavn og webhotell.
– Dette oppkjøpet gir oss mulighet til å hjelpe enda flere privatpersoner og bedrifter til en trygg
og fremgangsrik internett-opplevelse. .SE Direkt blir en viktig del i Loopias strategi for å
konsolidere domene- og webhotellmarkedet i Norden, uttaler Jimmie Eriksson, CEO i Loopia.
Flyttingen av kundene til .SE Direkt starter den 12. februar 2019. Kunder som har .SE Direkt
som sin registrar trenger ikke å foreta seg noe. Loopia forsikrer at alt alle domenenavn fortsetter
som normalt.
– Loopia er en trygg og høyt respektert registrar med lang fartstid i bransjen. Vi er sikre på at de
kommer til å gi .SE Direkts kunder bra service både på kort og lang sikt, sier Danny Aerts, CEO
i Internetstiftelsen.
I forbindelse med oppkjøpet vil kundene til .SE Direkt ta del i et bredt tilbud av Loopias tjenester
og pakkeløsninger.
– Vi ser frem til om kort tid å kunne tilby kundene til .SE Direkt en fortsatt stabil administrering
av domenenavn. Nytt for dem er at de vil nå kunne benytte support både på kveldstid og i
helger. Dessuten blir det enklere for kundene å komplementere med flere toppdomener og
legge til populære tjenester som e-post og nettside. I Loopia fokuserer vi på å gjøre det enkelt å
være kunde av oss, avslutter Jimmie Eriksson, CEO i Loopia.

Om Loopia
Loopia AB som er en del av Loopia Group er et av Sveriges største og raskest voksende
webhotell. Selskapet har virksomhet i Sverige, Norge og Serbia, og det tilbyr innovative
løsninger for håndtering av domenenavn, hosting og e-post til både privatpersoner og bedrifter.
Pålitelige tjenester med dedikert personale til konkurransedyktige priser.
Loopia AB er en del av Loopia-konsernet, som også inkluderer Active 24-merket som har
virksomhet i i sentral deler av Europa. Med oppkjøpet av .SE Direkt hjelper Loopia Group
nesten en halv million selskaper og enkeltpersoner med å lykkes på internett.
For mer informasjon se www.loopia.no
Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen er en uavhengig og allmennyttig organisasjon som jobber for et internett som

bidrar positivt til mennesker og samfunn. Virksomheten er ansvarlig for de svenske
toppdomenene .se og .nu. Inntektene finansierer en rekke forskning- og utdanningstiltak i tråd
med å øke kvaliteten og kompetansen for hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet.
Eksempler på satsninger til Internetstiftelsen er start- og møteplassen Goto 10 og rapporten
Svenskene og internett. Visjon til Internetstiftelsen er at alle svensker vil, skal våge og kunne
bruke internett.
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