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Rotterdams
hostingbedrijf
i3D.net verkocht
aan Ubisoft
Sandra Olsthoorn
Amsterdam

Het Rotterdamse hostingbedrijf
i3D.net wordt overgenomen door
de Franse gameproducent Ubisoft.
Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt, zonder een overnamesom te noemen. De Nederlandse
techsite Tweakers meldt dat er
een bedrag tussen de €100 mln en
€250 mln mee gemoeid zou zijn.
Oprichter en enig aandeelhouder
Stijn Koster wil dit bedrag desgevraagd niet bevestigen.
Ubisoft, dat onder meer de game
Assassin’s Creed uitgeeft, wil met
de technologie van i3D.net de ervaring van onlinegamers verbeteren.
Het Nederlandse bedrijf is verbonden met 29 internetknooppunten,
heeft eigen datacentra met achtduizend servers over de hele wereld, en het ontwikkelde zelf software waarmee gameproducenten
het functioneren van hun spellen
online kunnen beheren.
‘We zijn in de hostingwereld niet
een hele grote partij’, zegt Koster in
een telefonische toelichting. ‘Maar
we hebben wel een heel speciﬁeke niche. Alle grote jongens in de
gamewereld zijn klant bij ons.’
Koster was nog een tiener toen
hij in 2002 i3D.net oprichtte, als
student Economie & Informatica
aan de Erasmus Universiteit. Inmiddels werken er vijftig mensen
op zijn kantoren in Rotterdam en
het Amerikaanse Pasadena.
Onder de nieuwe eigenaar zal
i3D.net blijven opereren als onafhankelijk bedrijf dat zijn diensten
blijft aanbieden aan allerlei organisaties. Volgens Koster was dat een
voorwaarde. ‘Alles opgeven wilde
ik niet. We krijgen nu heel veel vrijheid, er verandert eigenlijk niets,
alleen hebben we nu een heel grote partij achter ons staan.’
Behalve uitgevers van games
heeft i3D ook andere zakelijke
klanten, zoals telecomproviders.
Ongeveer een derde van de omzet
komt daarvandaan. Ook voor die
klanten heeft de overname geen
gevolgen.
In 2017 had het Rotterdamse
bedrijf een omzet van €16,2mln,
dit jaar verwacht Koster rond de
€20 mln uit te komen. De bedrijven willen de verkoop voor het eind
van het jaar hebben afgerond.
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