CyrusOne wordt partner van de Dutch Data Center Association
terwijl zij voorbereidingen treffen om hun eerste datacentercampus
in Amsterdam te openen
AMSTERDAM (23 januari 2020) – De Dutch Data Center Association (DDA) heeft vandaag
bekendgemaakt dat CyrusOne Inc. (NASDAQ:CONE), een vooraanstaand wereldwijd Real Estate
Investment Fund (REIT) voor datacenters, partner wordt van de brancheorganisatie als een van hun
grootste wereldwijd opererende leden. Dit is bekendgemaakt terwijl CyrusOne voorbereidingen treft
om Amsterdam I te openen, de eerste datacentercampus in Nederland die bij volledige oplevering
een vermogen van in totaal 72 Megawatt biedt.
“Nederland is strategisch van cruciaal belang voor de uitbreidingsplannen van CyrusOne in Europa,
en Amsterdam I illustreert onze inspanningen om onze geavanceerde colocatiemogelijkheden voor
belangrijke Europese knooppunten uit te breiden en tegemoet te komen aan de groeiende behoeften
van ondernemingen en de cloud”, zegt Matt Pullen, algemeen directeur van CyrusOne in Europa.”
Het doet ons een groot genoegen dat wij kunnen samenwerken met de DDA en beschouwen dit
partnerschap als een van de fundamenten die ten grondslag liggen aan onze inzet om in het land een
optimale bedrijfsvoering te ontwikkelen. Wij blijven ook samenwerken met SADC en adviserende
instanties om de gevolgen van ons handelen voor milieu en maatschappij onder controle te houden.”
Tom Kingham, Engineering Solutions Director, Europa bij CyrusOne, voegt eraan toe: “Onze locatie
in Amsterdam is strategisch gevestigd langs langeafstands-vezelroutes voor meerdere carriers,
aangezien deze het grootstedelijk gebied van Amsterdam binnenkomen vanaf de landingsstations
naar het westen. Deze landingsstations verbinden de locatie met het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hierdoor biedt deze locatie een
connectiviteitsgateway naar het grootstedelijk netwerk van Amsterdam, dat een van de drukste
netwerken ter wereld is met een piekverkeersstroom van bijna 7Tb/s via de Amsterdam Internet
Exchange (AMS-IX)
Amsterdam I van CyrusOne is een speciaal voor dit doeleinde gebouwde, fonkelnieuwe
geavanceerde datacentercampus die binnen een belangrijk bedrijfsknooppunt op maat gemaakte,
veilige en veerkrachtige datacenteroplossingen biedt aan cloudproviders, systeemintegrators en
multinationale ondernemingen. De campus is de grootste, fonkelnieuwe datacenterfaciliteit die
momenteel in Amsterdam speciaal voor dit doel wordt gebouwd en zal uiteindelijk een hoogwaardige
technische ruimte van circa 30.000 vierkante meter omvatten, met een totaal vermogen van 72
Megawatt in twee afzonderlijke gebouwen, één met drie verdiepingen en één met twee verdiepingen.
Stijn Grove, directeur van de DDA, beschouwt CyrusOne als een waardevolle nieuwe partner van de
brancheorganisatie: “Nederland neemt een toonaangevende positie in als “Digital Gateway to Europe”
en wij verwelkomen alle relevante partijen die dit belangrijke knooppunt verder kunnen verrijken.
CyrusOne is een alom gerespecteerde, wereldwijd opererende datacenter-exploitant die voor ’s
werelds grootste bedrijven werkt, en wij zien er erg naar uit om samen te kunnen werken bij de
verwezenlijking van onze gemeenschappelijke doelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking
beide partijen voordeel oplevert, in die zin dat CyrusOne hun kennis van de Nederlandse markt kan
vergroten via onze community, en omgekeerd wij kunnen profiteren van hun internationale
aanwezigheid en ervaring.”
DDA is van mening dat samenwerking de beste manier is om vooruit te gaan. Dit verbindt
deelnemers, partners en belanghebbenden in Nederland en daarbuiten. De DDA werkt ook nauw
samen met Digital Gateway to Europe, die Nederland promoot als een internationaal dataknooppunt.
CyrusOne is een belangrijke sponsor voor Kickstart Europe, een industrieel evenement dat op 27 en
28 januari 2020 wordt gehouden in Amsterdam, en dat een initiatief is dat wordt geleid door Digital
Gateway to Europe.
CyrusOne exploiteert circa 50 datacenterfaciliteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië om
klanten de flexibiliteit en schaal te bieden die is afgestemd op hun specifieke IT-groeibehoeften. De
faciliteiten van CyrusOne zijn gebouwd met een optimale redundantie en schaalbaarheid.

---EINDE--Over CyrusOne
CyrusOne (NASDAQ: CONE) is een snelgroeiend vastgoed-investeringsfonds (REIT) dat zich
specialiseert in uiterst betrouwbare, carrier-neutrale datacenterfaciliteiten op ondernemingsniveau.
Het bedrijf voorziet in missiekritieke datacenterfaciliteiten die ervoor zorgen dat de IT-infrastructuur
voor circa 1000 klanten – waaronder meer dan 200 bedrijven uit de Fortune 1000 – probleemloos en
veilig functioneert.
CyrusOne heeft niet alleen bewezen te kunnen voldoen aan de agressieve eisen die hyperschaalcloudproviders stellen als het gaat om snelle levering aan de markt, en aan de eisen die
ondernemingen stellen aan uitbreiding van de IT-infrastructuur, maar heeft die ook overtroffen, en
biedt daarmee de flexibiliteit, betrouwbaarheid, beveiliging en connectiviteit die bedrijven doen
groeien. CyrusOne biedt een op maat gemaakt, op klantenservice gericht platform en zet zich in voor
volledige transparantie op het gebied van communicatie, management en levering van diensten via
hun 50 datacenters overal ter wereld. Meer informatie over CyrusOne is te vinden via
www.CyrusOne.com.
Over de Dutch Data Center Association
De Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, de
grondslag van de Nederlandse economie. De DDA verenigt toonaangevende datacenters in
Nederland in een gemeenschappelijke missie: de economische groei versterken en de datasector
profileren naar overheid, media en maatschappij.
De DDA vertolkt gezichtspunten uit de industrie inzake regelgeving en beleidskwesties. De
brancheorganisatie demonstreert leiderschap door leden de mogelijkheden te geven en aan te
moedigen om met een optimale bedrijfsvoering operationele verbeteringen door te voeren. De DDA
promoot educatie en draagt bij aan technische standaards, wat de datacenterindustrie in Nederland
en daarbuiten in staat stelt zich verder te onderscheiden.
Safe Harbor
This press release contains forward-looking statements regarding anticipated results and future
events that are subject to the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act
of 1995. All statements contained in this press release, other than statements of historical facts,
should be considered forward-looking statements, including, without limitation, statements about
CyrusOne’s plans, objectives, expectations and intentions, and any statement of an assumption
underlying any of the foregoing. These statements are based on current expectations, estimates,
forecasts and projections about the industries and markets in which we and our customers operate
and the current beliefs, opinions and assumptions of our management. Words such as “expects,”
“anticipates,” “predicts,” “projects,” “intends,” “plans,” “believes,” “seeks,” “estimates,” “continues,”
“endeavors,” “strives,” “may,” “will,” “should,” “could,” or the negative of these terms or other variations
of such words and similar expressions, are intended to identify such forward-looking statements. In
addition, any statements that refer to projections of our future financial or operating performance, our
anticipated growth and trends in our and our customers’ industries, businesses and markets, or other
characterizations of future events or circumstances, are forward-looking statements. Readers are
cautioned that forward-looking statements are based on management’s current expectations and
assumptions and are subject to numerous factors, risks and uncertainties which could cause our
actual results to differ materially and adversely from those expressed or implied in any forwardlooking statement. More information on the factors, risks and uncertainties that could cause or
contribute to such differences is included in our filings with the Securities and Exchange Commission,
including in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion & Analysis” sections of our Annual
Report on Form 10-K and in our subsequent Form 10-Q reports and other filings with the SEC. Any
forward-looking statement made in this release speaks only as of the date of this release. We
undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new
information, change in circumstances, future events or otherwise, except as required by law.

