Internetstiftelsen i Sverige utbjuder.SE Direkts
kundavtal med tillhörande databas till försäljning
Indikativt bud med svar från budgivaren på nedan kravlista ska lämnas senast
den 17 oktober 2018. Budet med svaren på kravlistan ska ställas till
Internetstiftelsen i Sverige, men skickas till advokat Lars Davidsson,
lars.davidsson@advokatdavidsson.se, telefon 070-8617280 som är behjälplig
med hanteringen av detta ärende för Internetstiftelsens räkning.
För att gå vidare i urvalsprocessen förväntas budgivaren uppfylla de
huvudsakliga krav som ställs enligt nedan angiven kravlista.
Det är av avgörande betydelse för Internetstiftelsen att förvärvaren har
ekonomiska förutsättningar, nödvändiga resurser, kompetens och erfarenhet för
att säkerställa att .SE Direkts kunders rättigheter kan tillgodoses efter förvärvet.
Bedömningen av lämnande bud görs därför efter en sammanlagd prövning av
såväl angivet bud som budgivarens verksamhet och uppfyllandet av kraven.
Internetstiftelsen förbehåller sig fri prövningsrätt när det gäller vilket av buden
som slutligen antas.
Internetstiftelsen påbörjar bedömning av lämnande bud den 18 oktober 2018.
Efter urvalsprocessen, som beräknas vara avslutad den 1 november 2018
kommer utvalda budgivare att få ta del av nödvändigt material i ett virtuellt
datarum, samt de avtalsvillkor som avses gälla för överlåtelsen. Under denna
period kommer även Internetstiftelsen begära underlag av budgivaren som ska
visa att kraven enligt nedan kravlista är uppfyllda. Detta sker under november
månad 2018.
Avslutande förhandlingar med berörda budgivare kommer därefter att ske och
Internetstiftelsen har som målsättning att överlåtelseavtal ska ingås per den 31
december 2018.
Inlämnande bud med tillhörande information kommer att behandlas
konfidentiellt av Internetstiftelsen.
Lagen om offentlig upphandling gäller inte.

Beskrivning av .SE Direkt
.SE Direkt är en del av Internetstiftelsen i Sverige. Internetstiftelsen i Sverige är
en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling
av internet. Internetstiftelsen i Sverige verkar i Sverige och ansvarar för den
svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Försäljningen av
domännamn sker genom återförsäljare, så kallade registrarer. En av dessa
är .SE Direkt, Internetstiftelsens egen registrarverksamhet. .SE Direkt
erbjuder .se-domännamn utan tilläggstjänster till företag och privatkunder. .SE
Direkts verksamhet inleddes 2009 när affärsmodellen med registrarer
inrättades.

Föremål för överlåtelsen
Överlåtelsen omfattar endast .SE Direkts kundavtal med tillhörande databas,
samt möjligheten till licens för användning av .SE Direkts varumärke och/eller
domännamn i upp till två år. I överlåtelsen ingår inte övertagande av personal.
Per den 24 september 2018 består databasen och kunderna av följande:
•

Antalet aktiva domäner: 121 836 domännamn.

•

Antalet kunder: 87 852. Antalet företagskunder 66 819 (39 315 av dessa
är aktiebolag). Antalet privatpersoner är 21 033.

•

.SE Direkts befintliga pris ligger på 270 sek inkl. moms (216 sek exkl.
moms) per år och domän. Prishöjningen från 255 till 270 sek trädde i
kraft per den 1 oktober 2017.

•

Antal domäner på flerårsbetalning omkring 12 000.

•

.SE Direkts marknadsandel ligger på 7 %.

År 2017:
•

Churn (bortfall av domännamn pga avregistrering) 6,9 %.

•

Transfer out (byte av registrar) 3,6 %.

•

2 425 nyregistreringar.

År 2016:
•

Churn (bortfall av domännamn pga avregistrering) 6,8 %.
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•

Transfer out (byte av registrar) 3,6 %.

•

3 109 nyregistreringar.

En profilering av .se-domänerna som ligger hos SE Direkt i början av
september gav följande resultat:
•

70% har mail kopplat till sig.

•

54,8% är kopplade till en site (47,7% av dessa har en omfattande site
kopplat till sig och 7,1% är kopplade till en site med endast en sida men
inte en parkerings-site).

•

6,2% är parkerade. Detta inkluderar sidor så som Sedo, Loopia’s
placeholder, LoopiaDNS, Binero’s placeholder, One.com’s placeholder,
parkeringsnätverk m.m.

Intäkter .SE Direkt (exkl. moms):
2016:

32 205 637 sek

2017:

29 751 968 sek

2018 (Prognos):

28 250 000 sek

Information om budgivaren och förteckning av krav
Det är ett krav att budgivaren antingen är registrar hos Internetstiftelsen eller
senast vid signering förbinder sig att bli registrar. I gällande registraravtal, som
återfinns här https://registrar.iis.se/97 finns de rättigheter och skyldigheter samt
krav som ställs på en registrar hos Internetstiftelsen.
Utöver detta ska de som avser att lämna indikativt bud besvara om och hur
budgivaren uppfyller följande nedan krav.
Budgivaren förväntas, att på begäran från Internetstiftelsen, kunna styrka
uppfyllandet av nedan kravlista. Budgivaren accepterar också att
Internetstiftelsen har rätt att granska relevanta delar av budgivarens
verksamhet (även med platsbesök).
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Kravlista
•

Kompetens/erfarenhet:
-

Att budgivaren har kompetens och erfarenhet motsvarande en
registrar hos Internetstiftelsen.

•

Kundtjänst:
-

Att budgivaren tillhandhåller och upprätthåller svensktalande
kundtjänst

•

Krav på insyn:
-

Att budgivaren är organiserad i form av ett svenskt aktiebolag eller
motsvarande utländsk bolagsform och står under tillsyn och uppfyller
krav från berörda myndigheter.

•

Finansiell ställning:
-

Att budgivaren ska ha stabil finansiell ställning och uppfyller kravet
för kreditomdöme om lägst Creditsafe 40, att styrkas genom intyg
från Creditsafe eller på annat sätt.

•

Finansiering:
-

•

Etablering:
-

•

Att budgivaren är etablerad inom EU/EES/Schweiz.

Ägarförhållanden:
-

•

Att budgivaren har möjlighet att finansiera förvärvet.

Att budgivaren har stabilt och transparant ägarförhållande.

Kvalitet och hållbarhetsarbete:
-

Att budgivaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och
hållbarhetsarbete, inklusive miljöarbete inom företaget.

•

Etiskt och socialt ansvar:
-

Att budgivaren ska ha och efterleva policies gällande etiskt och
socialt ansvar, inkluderande förbud mot barnarbete,
kollektivavtalsmässiga löner, rätt för arbetare att organisera sig,
förbud mot mutor, krav att respektera alla regler om förbud mot
penningtvätt och finansiering av terrorism samt tillförsäkra en säker
arbetsplats etc.

-

Att budgivaren ska ha och efterleva en policy gällande öppenhet och
mångfald samt aktivt arbeta med diskriminerings- och
jämställdhetsfrågor.
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Huvudsakliga avtalsvillkor
Överlåtelseavtalet kommer att innehålla följande huvudsakliga villkor.

1. Överlåtelsen sker i form av en inkråmsöverlåtelse som innefattar
kundavtal med tillhörande databas. I överlåtelsen ingår inte övertagande
av personal.
2. Det finns möjlighet att avtala om rätt att använda .SE Direkts varumärke
och/eller domännamn under en tid om maximalt två år.
3. Betalning ska ske kontant på tillträdesdagen, med justering för eventuell
förändring av antalet domäner/kundavtal och eventuella
flerårsbetalningar (mer än ett år) som finns på tillträdesdagen.
4. Köparen ska förbinda sig, vid äventyr av vite, att inte, utan
Internetstiftelsens i förväg skriftliga godkännande, överlåta köpeobjektet
vidare eller förändra ägarförhållandena av köparbolaget (en sk. change
of control klausul) inom 12 månader från tillträdesdagen.
5. Köparen ska förbinda sig att ingå registraravtal med Internetstiftelsen
(om detta inte redan finns). Gällande registraravtal finns här
https://registrar.iis.se/97
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