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Noslēdzies "Wolt" pievienošanās process
lielākajai ASV ēdienu piegādes platformai
"DoorDash"
Šodien lielākā Amerikas Savienoto Valstu (ASV) ēdienu piegādes platforma "DoorDash"

(Ņujorkas biržā: DASH) noslēgusi visu “Wolt” akciju iegādi, tādējādi pabeidzot “Wolt

Enterprises” (“Wolt Enterprises” Oy) pievienošanas procesu. Līdz ar šī darījuma noslēgšanu,

“DoorDash” darbība tiks nodrošināta jau 27 valstīs, tai skaitā ASV.

Turpmāk “Wolt” izpilddirektors Miki Kūsi pārraudzīs apvienotā uzņēmuma komandu un

darbību ārpus ASV, informējot par to “DoorDash” izpilddirektoru Toniju Sju. Miki Kūsi vadībā

“DoorDash” mērķis ir veicināt uzņēmuma starptautisko izaugsmi, sekmējot ātrāku produktu

izstrādi un investīciju efektivitāti. “Wolt” turpinās darboties kā atsevišķa lietotne saviem

klientiem un sadarbības partneriem ar globālā tehnoloģiju uzņēmuma “DoorDash”

piešķirtajiem resursiem. Tāpat arī “Wolt” plāno turpināt darbību visās līdz šim pārstāvētajās

darbības valstīs. 

"Uzņēmums “DoorDash” atrodas brīnišķīga ceļa sākumposmā. Vairāk nekā jelkad agrāk esmu

sajūsmā par to, ko mēs veidojam, īstenojot mūsu misiju stiprināt vietējo ekonomiku, tādējādi

palīdzot simtiem miljoniem cilvēku visā pasaulē,” stāsta “DoorDash” līdzdibinātājs un

izpilddirektors Tonijs Sju. “Ticam, ka kopā ar “Wolt” mums ir labākā komanda un platforma,

kas vienkopus var apkalpot tirgotājus, patērētājus un kurjerus esošajos un nākotnes tirgos,

kuros darbosimies. Mūsu ceļojums starptautiska biznesa veidošanā tikai sākas, un esam

pārliecināti par perspektīvo nākotni, ko veidosim kopā,” papildina Tonijs Sju.

“Šodien “Wolt” iezīmē jaunas nodaļas sākumu. Apvienojot spēkus ar “DoorDash”, mums ir vēl

lielāka iespēja radīt lieliskus produktus un pakalpojumus, ko izmantos nu jau katrā kontinentā.

Abiem uzņēmumiem ir skaidrs redzējums par vietējo tirdzniecību, tāpēc, strādājot līdzās, mēs

varam paveikt vēl vairāk,” teic “Wolt” izpilddirektors un “DoorDash International” vadītājs Miki

Kuusi.
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Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šajā paziņojumā ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi 1933. gada Vērtspapīru likuma ar

grozījumiem 27.A sadaļas un 1934. gada Vērtspapīru biržas likuma ar grozījumiem 21.E sadaļas

izpratnē. Tālredzīgi paziņojumi parasti attiecas uz nākotnes notikumiem, tostarp laiku un citu

informāciju, kas saistīta ar konkrēto darījumu. Dažos gadījumos var noteikt uz nākotni vērstus

paziņojumus, jo tie satur tādus vārdus kā "var", "būs", "vajadzētu", "sagaida", "plāno", "paredz",

"varētu", "mērķis", "projektē", "apdomā", "tic", "aplēses", "prognozē", "potenciāls", "turpināt"

vai šo vārdu vai citu līdzīgu terminu izteicieni, kas attiecas uz darījumu un “DoorDash” cerībām,

stratēģiju, plāniem vai nodomiem. Šajā paziņojumā ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi, taču

tie neaprobežojas ar (1) cerībām par darījuma sagaidāmajiem ieguvumiem, (2) plāniem,

mērķiem un cerībām attiecībā uz turpmāko darbību, ieinteresētajām personām un tirgiem,

kuros “DoorDash” un “Wolt” apvienotais uzņēmums darbosies, un (3) darījuma paredzamo

ietekmi uz pušu uzņēmējdarbību. Gaidas un uzskati par šiem jautājumiem var neīstenoties, un

faktiskie rezultāti turpmākajos periodos ir pakļauti riskam un nenoteiktībai, kas var ietekmēt

faktisko rezultātu būtisku atšķirību no prognozētajiem. Informācijai par iespējamiem riskiem

un neskaidrībām, kuru dēļ faktiskie rezultāti var atšķirties no prognozētajiem rezultātiem,

lūdzu, skatiet “DoorDash” gada pārskata veidlapu 10-K, kas veikta par laika posmu līdz 2021.

gada 31. decembrim, un turpmāko 10-Qs veidlapu vai 8-Ks veidlapu, kas iesniegta Vērtspapīru

un biržu komisijā (SEC). Visa paziņojumā sniegtā informācija ir aktuāla paziņojuma

izplatīšanas datumā, un “DoorDash” neuzņemas par pienākumu atjaunināt šo informāciju, ja

vien tas nav noteikts likumā.

Par DoorDash

“DoorDash” (Ņujorkas biržā: DASH) pārvalda lielāko ASV tiešsaistes produktu pasūtīšanas un

piegādes platformu, kas vienuviet apvieno patērētājus ar viņu iemīļotākajiem uzņēmumiem.

“DoorDash” dibināts 2013. gadā, dodot iespēju vietējiem uzņēmumiem īstenot savu klientu

vajadzību pēc ērta un ātra pakalpojuma, tādējādi attīstot savu uzņēmējdarbību mūsdienu

ekonomikā. Veidojot loģistikas infrastruktūru vietējai tirdzniecībai, “DoorDash” tuvina

kopienas līdz viena durvju sliekšņa attālumam.

Par Wolt



“Wolt” ir Helsinkos bāzēts tehnoloģiju uzņēmums, kas jaunu restorānu un pārtikas preču

meklējumus un piegādi no tiem padara īpaši parocīgu. Lai to panāktu, “Wolt” izstrādā plašu

tehnoloģiju klāstu, sākot ar vietējo loģistiku un beidzot ar mazumtirdzniecības programmatūru,

finanšu risinājumiem un savu pārtikas preču veikalu “Wolt Market” pārvaldīšanu. “Wolt”

dibināts 2014. gadā, un 2022. gadā apvienojis spēkus ar uzņēmumu “DoorDash”. “DoorDash”

šobrīd darbojas 27 valstīs, no kurām 23 valstis pārstāvētas ar “Wolt” produktu un zīmolu.

Šis paziņojums ietver tulkojumu no preses relīzes oriģināla angļu valodā. Lai iegūtu plašāku

kontekstu, lūdzu, skatiet oriģinālo versiju angļu valodā. https://press.wolt.com/en-WW
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