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„Wolt” paziņo par 160 miljonu ASV dolāru (142
miljonu eiro) investīcijām starptautiskās
izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai

Ēdienu piegādes pakalpojumu uzņēmums, kura galvenā mītne ir Helsinkos, darbojas 15

valstīs un 50 pilsētās

Uzņēmums izmantos jauniegūto finansējumu, lai turpinātu investēt uzņēmējdarbības

izaugsmē un paplašināšanā, kā arī, lai pieņemtu darbā jaunus darbiniekus visās valstīs, kurās

darbojas uzņēmums

Ir uzstādīts mērķis līdz 2020. gada beigām palielināt darbinieku skaitu par 1000

Jauniegūtais finansējums palielina „Wolt” piesaistītos naudas līdzekļus līdz 175 miljoniem

ASV dolāru (155 miljoniem eiro)

⏲

https://wolt.pr.co/


Helsinki, Somija - ēdienu piegādes uzņēmums „Wolt” ar galveno mītni Helsinkos, šodien

paziņoja par jauna finansējuma saņemšanu 160 miljonu ASV dolāru (142 miljonu eiro) apmērā.

Šīs investīcijas sastāv no divām iepriekš neizpaustām kārtām – nesen noslēgtā darījuma ar

„ICONIQ Capital” par  130 miljonu ASV dolāru (115 miljonu eiro) lielu C sērijas finansējumu un

iepriekš, 2018. gada janvārī, noslēgta darījuma ar „83North” par B sērijas finansējumu 30

miljonu ASV dolāru (26 miljonu eiro) apmērā. Arī „Highland Europe”, „EQT Ventures” un

„Lifeline Ventures” veica ieguldījumus investīciju kārtās. „Wolt” izmantos šo jauno

finansējumu, lai turpinātu investēt uzņēmējdarbības izaugsmē un paplašināšanā.  

„Tiek lēsts, ka tiešsaistes ēdiena piegādes tirgus globāli pieaugs no pašreizējiem 35 miljardiem

ASV dolāru (31 miljarda eiro) līdz 2030. gadā sasniegs 365 miljardus ASV dolāru (324

miljardus eiro). Tā ir milzīga iespēja tādiem uzņēmumiem kā „Wolt” visā pasaulē. Taču, kaut arī

ikvienam, kas darbojas šajā tirgū, var virtuāli būt ļoti spēcīga izaugsme, ir neticami sarežģīti to

noturēt un vienlaikus veidot ilgtermiņā dzīvotspējīgu biznesu. Tas ir „Wolt” mērķis – izveidot

visefektīvāko uzņēmumu ēdiena piegādes sfērā. Jaunā investīciju kārta ir pierādījums tam, cik

daudz jau esam paveikuši, lai šo mērķi sasniegtu, un cik daudz vēl ir darāms,” stāsta „Wolt”

līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Miki Kusi (Miki Kuusi).

“Mūsu darbība Latvijā ir bijusi ļoti nozīmīga, lai izveidotu „Wolt” kā ilgtspējīgu spēlētāju ēdienu

piegādes tirgū un veidotu ceļu uz finansējuma pēdējo kārtu. Esmu ļoti pateicīga mūsu Latvijas

komandai un klientiem, kuru aizvien pieaugošā mīlestība un uzticība ir mūsu motivācija katrai

dienai.” Piebilst  “Wolt” ģenerāldirektore Baltijā Līsa Ristala (Liis Ristal).

Mazliet vairāk nekā pirms gada „Wolt” darbojās četrās Ziemeļvalstīs un 10 pilsētās. Pa šo laiku

„Wolt” ir paplašinājis savu darbību līdz 15 valstīm un 50 pilsētām visā Eiropas, Vidējo

Austrumu un Āfrikas reģionā. „Wolt” pamatrisinājums ēdiena piegādei ir tā patentētā

tehnoloģija: uzņēmuma platforma reāllaikā optimizē loģistiku, nodrošinot, ka „Wolt” piegādā

ēdienu efektīvāk nekā vairums industrijas pārstāvju.

„„Wolt” ir īpašs uzņēmums, kas darbojas vairākos līmeņos. Jo īpaši mūs piesaista uzņēmuma

pārliecinošais biznesa modelis ar izcilu efektivitāti un vienības ekonomiju. Mēs ar nepacietību

gaidām sadarbību ar fantastisko „Wolt” komandu, kura nodrošina strauju un globālu izaugsmi

ēdiena piegādes industrijā, tajā pašā laikā veidojot stabilu un ilgtspējīgu ilgtermiņa darbību,”

teica „ICONIQ Capital” vadošais partneris Gregs Stangers (Greg Stanger).



„Wolt” ir dibināts Helsinkos 2014. gadā, šodien tajā strādā vairāk nekā 450 darbinieku kopā 15

valstīs. Uzņēmuma 80 cilvēku attīstības komanda turpina pilnveidot patentētās tehnoloģijas.

Papildus tam, ka „Wolt” ir tehnoloģiju uzņēmums, tas ir ieguvis ievērojamu uzņēmējdarbības

pieredzi un radījis spēcīgu operatīvo darbību pamatu. „Wolt” sadarbojas ar vairāk nekā 5 000

restorāniem un 10 000 kurjeriem 50 pilsētās.

„Ēdiena piegāde ir spēcīgi konkurējošs tirgus, un ļoti reti kāds uzņēmums šajā industrijā īpaši

izceļas ar ilgtspējīgu biznesa modeli. „Wolt” ir retums, un mēs ļoti priecājamies par viņu

sasniegtajiem rezultātiem. Mēs ar nepacietību gaidām turpmāko kopīgo ceļu, un es ļoti

priecājos būt viņu komandā,” papildina „ICONIQ Capital” galvenais partneris Lorels Bovdens

(Laurel Bowden). 

Lūdzu, lejupielādējiet presei paredzētos attēlus šeit.

https://drive.google.com/drive/folders/1BNQ7QsvIddAGv_OKaUQ1DVcQZLFkTCLD?

usp=sharing
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