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Wolt får investering på en milliard danske kroner
til vækst

Den Helsinki-baserede online-madleveringsservice opererer i 15 lande og 50 byer

Virksomheden vil bruge sin nye finansiering til fortsat at investere i vækst, udvidelse og

ansættelse på tværs af landene

Målet er at vokse med 1.000 ansatte inden 2020

Den nye investering giver Wolt en samlet finansiering på 1,16 mia. danske kroner
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Wolt meddelte i dag, at de har rejst helt præcist 1,06 mia. danske kroner i en ny finansiering.

Finansieringen består af to tidligere uanmeldte runder, herunder den seneste på 864 mio.

danske kroner, Serie C, ledet af ICONIQ Capital, og den tidligere på 200 mio. danske kroner,

Serie B, som blev ledet af 83North i januar 2018. Highland Europe, EQT Ventures og Lifeline

Ventures har også investeret som en del af runderne. Wolt vil bruge den nye finansiering til

fortsat at investere i vækst på tværs af markederne.

"Markedet for online madlevering anslås at vokse globalt fra 233 mia. danske kroner i dag til

2,4 trillioner danske kroner i 2030. Det er en enorm mulighed på tværs af alle geografiske

områder for virksomheder som Wolt. Imens næsten alle der opererer på dette marked, kan vise

ekstremt stærk vækst, er det utroligt vanskeligt at gøre det samtidig med at vi opbygger en

levedygtig virksomhed på lang sigt. Det er, hvad Wolt fokuserer på - at opbygge den mest

effektive virksomhed inden for madlevering. Denne nye finansieringsrunde slår fast, hvor langt

vi er kommet, og hvor meget der stadig kan gøres," siger Miki Kuusi, medstifter og

administrerende direktør for Wolt.

For lidt over et år siden eksisterede Wolt i fire lande og 10 byer i Norden. Siden da har Wolt

udvidet til i alt 15 lande og 50 byer på tværs af EMEAs. Wolts løsning på online-madlevering er

baseret på deres egen teknologi: virksomhedens platform optimerer logistik i realtid, så Wolt

kan levere maden mere effektivt end den brede industri.

"Wolt er et specielt selskab på mange dimensioner. Vi blev især tiltrukket af virksomhedens

overbevisende driftsmodel med exceptionel effektivitet og økonomi. Vi ser frem til at arbejde

med Wolt-teamet, der leverer hurtig vækst og ekspansion i den globale online-madleverings

branche, samtidig med at der opbygges en robust og bæredygtig drift på lang sigt", siger Greg

Stanger, General Partner i ICONIQ Capital.

Wolt blev grundlagt i Helsinki i 2014, og beskæftiger i dag over 450 mennesker på tværs af sine

15 lande. Virksomheden fortsætter med at bygge sin egen teknologi med et udviklingsteam på

80 personer. Udover at være en teknologibedrift har Wolt bygget et stærkt fundament. Wolt

arbejder med mere end 5.000 restauranter og 10.000 kurérpartnere på tværs af sine 50 byer.

"Levering af mad er et meget konkurrencepræget marked, og det er sjældent, virksomheder i

denne branche skiller sig ud på at have en bæredygtig forretningsmodel. Wolt er et sjældent

fund, og vi er glade for de resultater, de har opnået. Vi ser frem til at følge deres rejse, og jeg er

glad for at være med om bord" Laurel Bowden, Partner på 83 North.
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