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Wolt valmistautuu koronan aiheuttamaan
taloudelliseen epävarmuuteen – nostaa uutta
rahoitusta, raportoi 36 miljoonan tappiot viime
vuodelta

"Olemme kahden viime kuukauden aikana nähneet, miten vakavia vaikeuksia myös meitä

suuremmat saman alan yritykset ovat kokeneet. Rahoituskierroksen tarkoitus on

varmistaa, että selviämme mahdollisesta globaalista taantumasta, joka voi kestää jopa

vuosia”, sanoo toimitusjohtaja Miki Kuusi

Wolt toimii nykyään 22 maassa. Yhtiöllä on nyt yli 10 000 ravintolakumppania, 20 000

lähettikumppania ja yli 1 000 työntekijää. 
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Kotimainen ravintolaruokaa välittävä teknologiayritys Wolt kertoi tänään tehneensä

viime vuonna noin 36,1 miljoonaa euroa tappiota ja 87,4 miljoonaa liikevaihtoa sekä

valmistautuvansa koronan aiheuttamaan taloudelliseen epävarmuuteen nostamalla lisää

rahoitusta. Uuteen, 100 miljoonan euron suuruiseen rahoituskierrokseen osallistuvat Woltin

nykyiset sijoittajat, muun muassa ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North ja EQT

Ventures, sekä uutena sijoittajana kansainvälisen Goldman Sachs -investointipankin Growth

Equity -pääomasijoitusyksikkö. 

"Tavallisessa maailmantilanteessa emme nostaisi nyt lisärahoitusta. Olemme kuitenkin kahden

viime kuukauden aikana nähneet, miten vakavia vaikeuksia myös meitä suuremmat saman alan

yritykset ovat kokeneet, kun kysyntä on laskenut tai keskeiset yhteistyökumppanit ovat

joutuneet laittamaan toimintansa katkolle. Tämän rahoituskierroksen tarkoitus on varmistaa,

että selviämme mahdollisesta globaalista taantumasta, joka voi kestää jopa vuosia ja vaikuttaa

voimakkaastikin toimintaamme kaikissa Woltin 22 toimintamaassa”, sanoo yrityksen

toimitusjohtaja ja yksi perustajista Miki Kuusi. 

“Olemme lähteneet siitä, että emme hae valtiollisia tukia, vaan pyrimme järjestämään asiamme

yksityisen rahoituksen kautta. Uuden rahoituksen avulla pystymme toimimaan myös

epävarmoina aikoina, huolehtimaan paremmin 1 000 työntekijästämme ja olemaan yhä

luotettavampi kumppani niille 20 000 lähetille ja 10 000 ravintolalle, jotka saavat tuloja

kauttamme.”

Kuluneen vuoden aikana Wolt on laajentanut toimintaansa seitsemään uuteen maahan ja

30 uuteen kaupunkiin. Samalla Woltin kautta myyntiä hankkivien ravintoloiden määrä on

kasvanut 5 000:sta 10 000:een. Vastaavasti alustaa käyttävien lähettien määrä on

kaksinkertaistunut 10 000:sta 20 000:een. Vuosi sitten Woltilla oli 450 työntekijää – nyt

yrityksellä on yli 1 000 työntekijää. 

Vaikka Woltin viime vuoden tappiot kolminkertaistuivat vuoden 2018 noin 12,4 miljoonasta

eurosta, myös yrityksen liikevaihto noin kolminkertaistui vuoden 2018 noin 30,1 miljoonasta ja

oli vuonna 2019 noin 87,4 miljoonaa euroa. Kuusen mukaan tie kannattavuuteen on nähtävissä

samalla, kun yritys valmistautuu taantumaan.

“Keskitymme tehokkuuteen, helppokäyttöiseen sovellukseen, hyvään asiakaspalveluun ja

siihen, että jokaiseen yksittäiseen Wolt-tilaukseen liittyvät tulot ja menot ovat tasapainossa.

Panostamme niin ikään teknologiamme ja maatiimiemme kehittämiseen. Nämä asiat yhdessä

auttavat asiakkaita, ravintoloita sekä lähettejä ja sitä kautta meitä”, Kuusi sanoo. 



“Globaalin kriisin keskellä on toki myönteistä, että kansainväliset sijoittajat uskovat siihen,

miten Suomesta maailmalle ponnistanut yritys tekee kriisin keskellä asioita.”

Faktoja: 

Wolt on suomalainen yritys, jonka pääkonttori on Helsingissä. Yrityksellä on noin 1 000

työsuhteista työntekijää joista noin 300 Suomessa.

Wolt palvelee yli viittä miljoonaa asiakasta 22 maassa ja noin 80 kaupungissa Euroopassa ja

Aasiassa. 

Woltilla on yli 20 000 lähettikumppania and 10 000 ravintolakumppania. Läheteistä noin 2

000 ja ravintoloista runsas 1 000 toimii Suomessa. 

Maat, joissa Wolt on viimeisimpänä avannut ovat Japani, Malta ja Kypros. 

Wolt teki vuonna 2019 87,4 miljoona euroa liikevaihtoa ja 36,1 miljoonaa tappiota. Luvut

vuodelle 2018 olivat 30,1 miljoonaa liikevaihtoa ja 12,4 miljoonaa tappiota. Vuonna 2017,

yritys teki 9,7 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja 6,5 miljoonaa euroa tappiota.

Wolt on nostanut yhteensä 258 miljoonaa euroa rahoitusta.
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