Odense, den 2. marts 2022
Ordbogen A/S
Pressemeddelelse
Ordbogen A/S har købt de digitale ordbogsaktiviteter fra Gyldendal A/S
Opkøbet af de digitale ordbogsaktiviteter fra Gyldendal er det største i selskabets
historie. Ordbogen A/S har siden begyndelsen af 2020 varetaget salg og
platformsudvikling af Gyldendals ordbøger. Nu overtager Ordbogen A/S også selve
ordbogsindholdet og brandet De Røde Ordbøger.
Administrerende direktør i Ordbogen A/S Peter Revsbech udtaler: ”For Ordbogen
A/S er det i dag en historisk dag. Vi er enormt stolte og ydmyge over, at Ordbogen
A/S nu er ejere af Gyldendals Røde Ordbøger og det stærke brand. Som danskejet
virksomhed er vi stolte af at kunne favne alt lige fra de mindste børn i folkeskolen til
den yderst professionelle erhvervsbruger med indhold i absolut verdensklasse. Over
tid har vi bidraget med betragtelig ekspertise og udviklet vores teknologiske platform,
således at vi i dag er i stand til at levere fremtidssikrede digitale kvalitetsordbøger til
alle.“
Ordbøger har været en del af Gyldendals portefølje i over 150 år. Med købet af dette
stærke brand, De Røde Ordbøger såvel som de fagtekniske ordbøger, kommer vi
ind på et hårdt, konkurrencepræget marked som en stærk spiller. Målet for den
digitale teknologiudvikling og den øgede mængde indhold er, at vi nu er endnu bedre
end før til at servicere alle vores målgrupper. For skoleelever skal abc.ordbogen.com
sikre indhold målrettet den enkelte elev, uanset udviklingsmæssigt eller fagligt
ståsted. Samtidig skal ordbogen.com yde optimal understøttelse af professionelle
brugere i udførelsen af deres erhverv.
Ordbogen A/S står bag blandt andet ordbogen.com, abc.ordbogen.com og
grammatip.com. Virksomheden ligger i Odense og beskæftiger ca. 100 meget
forskellige mennesker fra digitale udviklere til sproguddannede. Opkøbet
understøtter Ordbogen A/S’ langsigtede strategi om at udvikle en bred vifte af
digitale sprogprodukter på tværs af teknologiplatforme.
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