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Wolt rejser ny kapital og forbereder sig på
svagere markeder grundet covid-19

I dag meddeler Wolt, at de får 100 millioner euro i ny finansiering

"Vi har set, hvor vanskelig en situation mange virksomheder i vores branche allerede står i -

med denne finansiering vil vi være bedre polstret til at håndtere fortsat usikkerhed i den

globale økonomi", siger CEO Miki Kuusi.

Den Helsinki-baserede techvirksomhed opererer pt. i 22 lande og 80 byer og samarbejder

med mere end 20.000 kurerer og 10.000 restauranter
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Helsinki, 15. maj 2020 - Wolt, den Helsinki-baserede techvirksomhed, som er kendt for

takeaway-udbringning, kan nu annoncere at virksomheden får 100 millioner euro i ny

finansiering. Den såkaldte D-runde er blevet rejst fra eksisterende investorer - inklusive

ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North og EQT Ventures – og med indtræden fra

Goldman Sachs Growth Equity som ny investor.

 

”Vi ville ikke have gennemført denne finansieringsrunde, hvis det ikke var for den globale

covid-19-krise og den potentielle nedgang, der kan ramme os i en nær fremtid. Vi ser det som

vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan for at være så godt forberedt som overhovedet muligt –

netop på grund af usikkerheden i den nuværende økonomi. Med denne investering er vi bedre

forberedt i forhold til at kunne være der for vores 10.000 partnere på restaurantsiden og

20.000 partnere på kurérsiden samt de 1.000 ansatte, der arbejder på vores kontorer på tværs

af vores markeder. Vi får også også plads til at accelerere i markeder, hvor vi ser

konkurrencesituationen fortsætte med at spidse til,” siger Miki Kuusi, CEO og medstifter af

Wolt.

 

Fakta:

Wolt har hovedkontor i Helsinki, Finland og beskæftiger mere end 1.000 medarbejdere.

Wolt servicerer mere fem millioner kunder i 22 lande og 80 byer.

Wolt samarbejder med mere end 20.000 kurerpartnere og 10.000 restaurantpartnere.

De nyeste lande, Wolt har lanceret i, tæller Japan, Malta og Cypern.

I alt har Wolt rejst 258 millioner euro i finansiering.
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