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Wolt julkistaa 137 miljoonaa euroa uutta
rahoitusta – aikoo palkata yli 1 000 uutta ihmistä
tuotekehitykseen ja kansainväliseen kasvuun

Ravintolaruokaa välittävä teknologiayhtiö työllistää nyt yli 450 ihmistä. Rekisteröityneitä

asiakkaita on 2,5 miljoonaa, ja yritys toimii 15 maassa ja yli 50 kaupungissa. 

Woltin kumppaneina toimii yli 5 000 ravintolaa ja 10 000 lähettiä, joille yritys maksaa

tänä vuonna jo yli 250 miljoonaa euroa. Kasvussa ovat auttaneet yrityksen suomalaiset

juuret.
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Valtaosa Woltin liikevaihdosta tulee nykyään Suomen ulkopuolelta. Liikevaihto yli

kolminkertaistui vuonna 2018, ja oli 30,1 miljoonaa euroa. Yritys on kasvupanostusten

vuoksi yhä selvästi tappiollinen. 

Ravintolaruuan kotiinkuljetuksesta tunnettu teknologiayhtiö Wolt julkistaa tänään 137

miljoonaa euroa uutta rahoitusta. Woltin keräämä kokonaisrahoitus on nyt 150 miljoonaa

euroa. Yritys käyttää rahoitusta erityisesti työllistämiseen: Woltin tavoite on palkata

toimistoilleen tuotekehitystä ja kansainvälistä kasvua varten yli 1 000 uutta työsuhteista

ihmistä vuoden 2020 loppuun mennessä. 

“Ruuankuljetusalan arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisesti 365 miljardin dollarin

toimialaksi seuraavien 10 vuoden aikana. Ala on äärimmäisen kilpailtu, mutta tarjoaa

parhaimmillaan huikean mahdollisuuden Woltin kaltaisten yritysten kasvulle”, sanoo Woltin

toimitusjohtaja Miki Kuusi. “Meidän pitää vain löytää oikeat ihmiset tekemään työtä

kanssamme.”

Tänään julkistettava uusi rahoitus koostuu kahdesta rahoituskierroksesta: viimeisin, niin

sanottu C-rahoituskierros, allekirjoitettiin tämän vuoden huhtikuussa. 110 miljoonan euron

kierroksen pääsijoittaja on sijoitusyhtiö ICONIQ Capital. Kierrokseen osallistui myös

sijoitusyhtiö Highland Europe. Wolt julkistaa tänään ensimmäistä kertaa myös yrityksen

edellisen, niin sanotun B-rahoituskierroksen koon ja sijoittajan: yritys nosti 27 miljoonaa euroa

vuoden 2018 tammikuussa, ja silloin kierroksen pääsijoittajana toimi sijoitusyhtiö 83North.

Woltin uudet sijoittajat ovat sijoittaneet aiemmin muun muassa kiinalaiseen

verkkokauppayritys Alibabaan, viihteen suoratoistopalvelu Netflixiin, mobiilipeli Fortnitesta

tunnettuun Epic Gamesiin sekä ruoan kotiinkuljetusjätti Just Eatiin.

“Aloitimme pienestä Suomesta, kun valtaosa kotiinkuljetuslan kilpailijoista tulee suurilta

kotimarkkinoilta kuten Yhdysvalloista, Britanniasta tai Saksasta. Koska juuremme ovat täällä,

olemme joutuneet opettelemaan, miten toimiva palvelu rakennetaan harvaan asutuissa pienissä

kaupungeissa, joissa ei ole modernia ruoan kotiinkuljetuskulttuuria. Lisäksi olemme toimineet

suhteessa varsin pienten tuotekehitys- ja maatiimien voimin”, Miki Kuusi sanoo. 

“Rahoittajien usko yritykseen on monella tapaa tunnustus sille, mitä olemme saaneet neljässä

vuodessa rakennettua juuri Suomesta käsin – vaikka samalla olemme vasta matkan alussa.”



Runsaat 1,5 vuotta sitten Wolt toimi vielä neljässä maassa ja kymmenessä kaupungissa ja

työllisti alle 100 ihmistä. Nyt Wolt toimittaa ruokaa 15 maassa ja yli 50 kaupungissa sekä

työllistää 450 ihmistä. Applen palkitsemalla palvelulla on yli 2,5 miljoonaa asiakasta sekä

kumppaneina yli 5 000 ravintolaa ja 10 000 lähettiä. Suomessa Woltilla on yli 1 000

ravintolakumppania ja 1 300 lähettikumppania. 

“Aloitimme kuuden hengen tiimillä Helsingissä neljä vuotta sitten, ja vuosina 2015–2017 oli

kaksikin vaihetta, kun rahat yrityksen tilillä olivat lähes loppu ja jouduimme tekemään hyvin

kivuliaita päätöksiä selvitäksemme”, Miki Kuusi muistelee. 

“Nyt yrityksen talous on kestävällä pohjalla, valtaosa liikevaihdostamme tulee Suomen

ulkopuolelta, ja Wolt maksaa tänä vuonna yhteistyössä kanssamme toimiville ravintoloille ja

läheteille jo yli 250 miljoonaa euroa.” 

Yksi Woltin kasvun keskeinen mahdollistaja on se, että yritys on noussut toimialansa

kansainväliseksi huipuksi reaaliaikaisessa logistiikkaoptimoinnissa eli siinä, miten asiakkaiden

tekemiä ruokatilauksia yhdistetään mahdollisimman sujuvasti kuljetuksia tekeville

lähettikumppaneille. Yrityksen muita vahvuuksia kansainvälisessä kilpailussa ovat olleet

panostaminen helppokäyttöiseen sovellukseen sekä nopeaan ja ystävälliseen asiakaspalveluun,

joka vastaa keskimäärin 41 sekunnissa. 

Woltin liiketoiminta on kokonaisuutena edelleen tappiollista, sillä yritys panostaa

kansainväliseen kasvuun. Vuonna 2018 Woltin liikevaihto oli 30,1 miljoonaa euroa ja tappio

12,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa ja tappio 6,5

miljoonaa euroa. Sekä yritys että rahoittajat näkevät Woltille tulevien vuosien laajennusvaiheen

jälkeen selvän polun kannattavuuteen. 
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