JOINT-VENTURE VOOR DE ONTWIKKELING VAN DATA CENTRES IN D.R. CONGO
Gereglementeerde informatie

8 juni, 2022
Open Access Data Centres (OADC) en TEXAF werken samen voor de uitbouw van datacenters1 in DRC.
De toonaangevende Afrikaanse datacenter operator Open Access Data Centres (OADC), een
onderneming van de WIOCC Group, en TEXAF, een belangrijke investeerder in de economie van de
Democratische Republiek Congo (DRC), gaan samenwerken voor de bouw en uitbating van
datacenters in de DRC. Het eerste datacenter wordt gevestigd in het centrale zakendistrict van
Kinshasa, binnen TEXAF's SILIKIN VILLAGE, dat in 2023 het grootste hub voor digitale activiteiten in
Centraal-Afrika zal zijn. Het datacenter zal naar verwachting vanaf het 1ste kwartaal van 2023
operationeel zijn. De faciliteit zal netwerk-neutraal zijn en open toegang bieden, wat de
aansluitmogelijkheden voor alle klanten zal maximaliseren. Het zal eveneens worden ontworpen en
geopereerd worden volgens internationale normen2, zoals Uptime Institute Tier III, ISO 9001 en PCIDSS.
Als eerste netwerkonafhankelijke datacenter in de DRC zal de faciliteit zich in een uitstekende positie
bevinden om te voldoen aan de behoeften van cloud operators, content providers, telecom operators
en internet service providers, alsmede aan die van belangrijke sectoren, waaronder de financiële
sector, institutionele klanten en de overheid.

1

Een datacenter is een cruciaal onderdeel van de internetinfrastructuur. Het host de gegevens en verbindt de
netwerken die bedrijven en consumenten dagelijks gebruiken.
2
Tier III-datacenters hebben meerdere paden voor stroom en koeling, redundante systemen en een verwachte
uptime van 99,982% per jaar.

Dit initiatief komt op het juiste moment, aangezien zowel de Equiano-kabel van Google als de
onderzeese kabels van 2Africa, onder leiding van Facebook, binnen een jaar aan land zullen komen op
de Atlantische kust van de DRC. Samen zullen zij zorgen voor een enorme toename van de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van internationale internetconnectiviteit in het westen van de
DRC.
De impact van het datacenter van OADC en TEXAF op de digitale ontwikkeling van de DRC kan niet
worden onderschat. Het zal
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de betrouwbaarheid en de snelheid van de toegang tot de steeds grotere hoeveelheden
gegevens die plaatselijke banken, telecombedrijven en overheidsinstanties nodig hebben,
verbeteren, en initiatieven op het gebied van gegevenssoevereiniteit ondersteunen
de lokale levering van wereldwijde inhoud mogelijk maken: de latentie verbeteren, het
gebruik van internationale capaciteit optimaliseren en de koolstofvoetafdruk verminderen,
Netwerk neutrale principes hanteren die de concurrentie zullen vergroten en zullen bijdragen
tot de verwachte daling van de kosten van internetverbindingen voor de Congolese bevolking
en bedrijven,
daardoor een belangrijke factor worden voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van
een digitaal ecosysteem in de DRC.

Philippe Croonenberghs, voorzitter van TEXAF, verklaarde “Wij zijn er bijzonder trots op dat wij de
eerste speler zijn in een essentiële bouwsteen van het digitale ecosysteem. Dit valideert volledig onze
strategie om internationale industrieleiders zoals OADC naar de DRC en naar onze nieuwe hub SILIKIN
VILLAGE te halen. Het is ook een erkenning van onze positie in het land.”

Chris Wood, Group CEO van WIOCC, verklaarde “We zijn verheugd om met TEXAF samen te werken
om de uitrol van onze netwerk-neutrale open access datacenters van wereldklasse uit te breiden naar
de DRC. Hun jarenlange lokale ervaring, uitgebreide connecties en gedetailleerde marktkennis maken
hen tot de ideale partner om het digitale ecosysteem van de DRC uit te bouwen, dat het land in staat
zal stellen de voordelen van de digitale transformatie van Afrika ten volle te benutten."
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TEXAF (www.texaf.be) opgericht in 1925, is de enige beursgenoteerde onderneming die al haar activiteiten in de
Democratische Republiek Congo ontplooit. Momenteel zijn deze geconcentreerd op onroerend goed en steengroeven. Meer
recentelijk heeft TEXAF besloten een nieuwe activiteit te ontwikkelen op digitaal gebied. TEXAF streeft ernaar een
belangrijke speler in deze sector te worden.
Deze beursnotering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van goed bestuur en transparantie vormen voor de groep
een belangrijke troef in haar ontwikkeling en bij de bevordering van de formele sector in de Democratische Republiek
Congo.

Open Access Data Centres (OADC) (www.openaccessdc.net ) is opgericht om de levering van datacenterdiensten in Afrika te
transformeren. Als een bedrijf van de WIOCC Group (wiocc.net) maakt het gebruik van sterke bestaande relaties met klanten
in Afrika en van bewezen executiecapaciteiten in het hele continent, samen met de bewezen en langdurige expertise op het
gebied van datacenters van het OADC Executive team.
Het bedrijf implementeert een pan-Afrikaans, carrier-neutraal netwerk van datacenters van wereldklasse, waaronder
hyperscale, regionale en edge datacenters, dat een ongeëvenaarde klantervaring zal bieden met deskundige hulp en
ondersteuning, partnerschap bij het op maat maken van oplossingen en geavanceerde informatiesystemen om de zakelijke
besluitvorming van klanten te ondersteunen.
OADC is een milieuverantwoordelijke onderneming en streeft als zodanig een breed scala aan milieu- en
managementaccreditaties na.

