
 

NetNames gjør IG enda mer synlig på nettet ved å kjøpe IG.com 

 

Oslo, 8 August 2013 – NetNames, spesialisten på merkevarebeskyttelse og domenenavn,  har kjøpt 

en bred portefølje av domenenavn, bl.a. IG.com på vegne av IG, den globale lederen i økonomisk 

spread betting og CFD-handel.  

 

IG er i ferd med å slå sammen spread betting- og CFD-produktene til IG Index og IG Markets til ett 

felles IG-merke og ett enkelt domenenavn. Som en del av rebrandingen ønsket IG å kjøpe IG.com, 

domenenavnet som ble brukt av Brasils tredje største søkeportal. NetNames klarte å få kontakt med 

den opprinnelige eieren og mekle kjøpet av IG.com på vegne av selskapet. Ved hjelp av ekspertiseog 

språkkunnskaper, forhandlet NetNames seg til et prisavslag på domenenavnet på 50 prosent og 

arbeidet tett sammen med IGs jurister for å avslutte transaksjonen. For å sikre at IGs tilstedeværelse 

på nettet samsvarer med selskapets merke, fortsetter NetNames å arbeide tett med IG fremover for 

å utvikle en omfattende domeneportefølje i alle de viktige områdene.  

 

Mike Clark, produksjonsleder for IG, ga følgende kommentar på domenekjøpet og viktigheten for 

selskapet: “IG er et globalt selskap og vi ønsket en nettadresse som gjenspeiler vårt sterke 

merkenavn og at vi er et globalt selskap. Ved å kjøpe domenenavnet IG.com sikrer vi at vårt globale 

nettsted er konsistent med vårt varemerke og forbedrer vårt digitale fotavtrykk, slik at vi vil ha 

større kontroll over trafikken på nettstedet vårt. Selv om vi alltid har ønsket å bruke IG.com-

domenet, trodde vi at det ikke var mulig å kjøpe det fordi det allerede var i bruk.  Vi ble veldig 

imponert av at NetNames klarte å forhandle seg til en avtale og vi setter stor pris på investeringen 

de gjorde ved å utforske andre tilgjengelige muligheter og forsikre seg om at vi følte oss vel med 

prosessen under forhandlingene.” 

 

“IG er ledende på området finansytelser i verden, og vi er vært glade for å kunne samarbeide med 

dem og hjelpe selskapet med å bli merket på nytt med en IG identitet” kommenterte Gary McIlraith, 

Chief Executive Officer,  NetNames. “Vi har hatt et tett samarbeid med IG teamet gjennom hele 

gjenkjøpsprosessen for å sikre at vi opprettholder åpenhet og tilliten som gjør at vi kan arbeide 

effektivt som en forlengelse av deres selskap. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med IG og til 

å hjelpe å bygge opp domene porteføljen.” 

 

…slutt… 
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http://www.netnames.com/
http://www.igindex.co.uk/spread-betting/about-spread-betting.html
http://www.igmarkets.co.uk/
http://www.igindex.co.uk/
http://www.igmarkets.co.uk/


 
 

 

 

 

Om NetNames 
NetNames er en av verdens største merkevarebeskyttere for selskaper og er spesialister på administrasjon av 
domenenavn. Siden selskapet er blant de største i merkevarebeskyttelse, administrasjon av domenenavn, 
nettsikkerhet, antipiratvirksomhet og oppkjøpstjenester, er selskapet ansvarlig for at selskapsvaremerker er i 
forkant av nettrusler over hele verden. Selskapet har hovedsete i London (Storbritannia) med kontorer i New 
York (USA), Los Angeles (USA), Cambridge (Storbritannia), København (Danmark), München (Tyskland), Oslo 
(Norge), Paris (Frankrike), Stockholm (Sverige) og Zurich (Sveits). 
 
Du finner NetNames på Twitter @NetNamesDomains 
 
 
Om IG 
IG er verdens største leverandør av contracts for difference (CFD-er) og finansiell spread betting.* De gir 
salgsinvestorer bedre tilgang til over 10 000 finansmarkeder med sin prisbelønnede handleplattform, mobile 
apper og tredjepartsløsninger. Selskapet har hovedsete i London med 16 kontorer i Europa og Asia og 
Stillehavet  
 
* For CFD-er, basert på inntekter unntatt FX, offentligjort regnskap august 2012; antall aktive finansielle spread 
betting-konti i Storbritannia (Investment Trends UK Leveraged Trading Report, november 2012) 
 
 

http://www.netnames.com/

