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A DoorDash befejezte a Wolt felvásárlását
A DoorDash, Inc. (NYSE: DASH) ma bejelentette, hogy egy teljes

részvénytranzakcióval befejezte a Wolt Enterprises Oy (Wolt) felvásárlását, így a

DoorDash az Egyesült Államokon kívül összesen 26 országban lesz jelen.

A jövőben Miki Kuusi, a Wolt vezérigazgatója fogja felügyelni a vállalat Egyesült Államokon

kívüli egyesített csapatát és tevékenységét, és közvetlenül Tony Xu, a DoorDash vezérigazgatója

alá fog tartozni. A DoorDash célja, hogy gyorsabb termékfejlesztés és a beruházások

hatékonyságának javítása révén felgyorsítsa nemzetközi növekedését. A Wolt fogyasztói

applikációja továbbra is önállóan fog működni, egy globális technológiai vállalat támogatásával.

A Wolt tervei szerint minden olyan piacon fenn fogja tartani működését, ahol eddig is jelen volt.

 

"A DoorDash egy óriási út kezdetén áll, és nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy világszerte

emberek százmillióinak segíthetünk a helyi gazdaságok megerősítésében, ami a legfőbb

küldetésünk" - mondta Tony Xu, a DoorDash társalapítója és vezérigazgatója. "A Wolttal együtt

úgy gondoljuk, hogy a meglévő és jelenlegi piacainkon a legjobb csapattal és platformmal

rendelkezünk a kereskedők, a fogyasztók és a futárok kiszolgálásához. A nemzetközi

üzletágunk kiépítése még csak most kezdődik, és bízunk abban az elképesztő jövőben, amelyet

együtt fogunk felépíteni. "

 

"A mai nap egy új fejezet kezdetét jelenti a Wolt számára" - mondta Miki Kuusi, a Wolt

vezérigazgatója és a DoorDash nemzetközi vezetője - "A DoorDash-sel való összefogás révén

még inkább képesek leszünk arra, hogy kontinenseken átívelő kiváló termékeket és

szolgáltatásokat építsünk ki. A két vállalatnak közös a helyi kereskedelemmel kapcsolatos

víziója, és együttműködve minden érdekelt fél számára többet érhetünk el."

Jövőre tekintő nyilatkozatok
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Ez a közlemény a módosított 1933. évi értékpapírtörvény 27A szakasza és a módosított 1934. évi

értékpapírtőzsdei törvény 21E szakasza értelmében jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz. A

jövőre vonatkozó kijelentések általában jövőbeli eseményekre vonatkoznak, beleértve a

tranzakció időzítését és a tranzakcióval kapcsolatos egyéb információkat. Bizonyos esetekben a

jövőre vonatkozó kijelentéseket felismerheti abból, hogy olyan szavakat tartalmaznak, mint

"lehet", "lesz", "kellene", "várható", "tervez", "előre lát", "lehet", "lehet", "szándékozik", "cél",

"tervez", "tervez", "fontolgatja", "hiszi", "becslések", "előrejelzések", "lehetséges" vagy

"folytatódik", vagy e szavak ellenkezőjét, illetve más hasonló kifejezéseket, amelyek a

tranzakcióra és az azzal kapcsolatos elvárásainkra, stratégiánkra, terveinkre vagy szándékainkra

vonatkoznak. A jelen közleményben szereplő, jövőre vonatkozó kijelentések többek között (i) a

tranzakció várható előnyeivel kapcsolatos várakozásokra, (ii) a jövőbeli működéssel, az érdekelt

felekkel és azokkal a piacokkal kapcsolatos tervekre, célokra és várakozásokra, amelyeken a

Doordash és a Wolt, valamint az egyesült vállalat működni fog, valamint (iii) a tranzakciónak a

felek üzleti tevékenységére gyakorolt várható hatására vonatkoznak. Előfordulhat, hogy az

ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos várakozások és vélekedések nem válnak valóra, és a jövőbeli

időszakok tényleges eredményei olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve,

amelyek miatt a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek az előre jelzettektől. Ezek a

kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők többek között a következőkkel kapcsolatosak: a

Wolt felvásárlásával kapcsolatos kockázatok és bizonytalanságok, beleértve a Wolt

felvásárlásával kapcsolatos költségeket, kiadásokat vagy nehézségeket, beleértve a Wolt üzleti

tevékenységének integrációját; a tranzakció várható előnyeinek és szinergiáinak a várt

időkeretekben vagy egyáltalán nem történő megvalósulása; a tranzakció bejelentésének,

függőben tartásának vagy megvalósulásának lehetséges hatása a mi és/vagy a Wolt

alkalmazottaival, ügyfeleivel, beszállítóival és egyéb üzleti partnereivel való kapcsolatainkra; a

minket és/vagy a Woltot érintő peres vagy hatósági eljárások kockázata; a kulcsfontosságú

alkalmazottak megtartásának képtelensége; a minket vagy a Woltot érintő jogszabályi vagy

kormányzati előírások változásai; a COVID-19 világjárvány fejleményei és az ebből eredő üzleti

és működési hatások ránk és/vagy a Woltra; valamint gazdasági, pénzügyi, társadalmi vagy

politikai körülmények, amelyek kedvezőtlenül érinthetnek minket, a Woltot vagy a tranzakciót.

Az egyéb lehetséges kockázatokról és bizonytalanságokról, amelyek miatt a tényleges

eredmények eltérhetnek az előre jelzett eredményektől, további információkat a 2021.

december 31-én véget ért évre vonatkozó 10-K űrlapon benyújtott éves jelentésünkben és az azt

követő 10-Q vagy 8-K űrlapokon, amelyeket az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (a "SEC")

nyújtottunk be találni. A jelen közleményben közölt valamennyi információ a közlemény

időpontjára vonatkozik, és az abban foglalt, jövőre vonatkozó kijelentések az általunk



ABOUT WOLT

A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a legjobb éttermek,
élelmiszerboltok és egyéb helyi üzletek felfedezését és a termékeik házhozszállítását. A Wolt küldetése, hogy a

ésszerűnek tartott feltételezéseken és az adott időpontban rendelkezésünkre álló információkon

alapulnak. Nem vállalunk kötelezettséget ezen információk frissítésére, kivéve, ha azt törvény

írja elő.

A DoorDash-ről

A DoorDash (NYSE: DASH) egy olyan technológiai vállalat, amely összekapcsolja a fogyasztókat

kedvenc vállalkozásaikkal. A 2013-ban alapított DoorDash lehetővé teszi a helyi vállalkozások

számára, hogy megfeleljenek a fogyasztók egyszerű megoldásokkal és azonnali elérhetőséggel

kapcsolatos elvárásainak, és boldoguljanak a mai gazdasági környezetben, ahol a kényelem

kulcsfontosságú. A helyi kereskedelem logisztikai infrastruktúrájának kiépítésével a DoorDash

közelebb hozza egymáshoz a közösségeket.

 

A Woltról

A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a

legjobb éttermek, élelmiszerboltok és egyéb helyi üzletek felfedezését és termékeik

házhozszállítását. Ennek érdekében a Wolt a helyi logisztikától kezdve a kiskereskedelmi

szoftvereken át a pénzügyi megoldásokig számos technológiát fejleszt, valamint saját

élelmiszerüzleteket üzemeltet Wolt Market néven. A Woltot 2014-ben alapították, és 2022-ben

egyesítette erőit a DoorDash-sel. A DoorDash ma 27 országban működik, ebből 23-ban a Wolt

termékével és márkájával.

 

DoorDash befektetői kapcsolatok elérhetőség

ir@doordash.com

 

DoorDash sajtó elérhetőség

press@doordash.com

 

Wolt elérhetőség

press@wolt.com  



városokat jobb hellyé tegye a vásárlók, a kereskedők és a futárok számára egyaránt. A Wolt felületének
köszönhetően egy alkalmazáson keresztül a vásárlók bármit rendelhetnek, amire szükségük van, a kereskedők
könnyebben tudják eladásaikat lebonyolítani, míg a futároknak rugalmas munkaidőt, versenyképes fizetést
biztosít a cég. Ennek érdekében a Wolt a helyi logisztikától kezdve a kiskereskedelmi szoftvereken át a pénzügyi
megoldásokig számos technológiát fejleszt, valamint saját élelmiszerüzleteket üzemeltet Wolt Market néven. A
Woltot 2014-ben alapították, és 2022-ben egyesítette erőit a DoorDash-sel. A DoorDash ma 27 országban
működik, ebből 23-ban a Wolt termékével és márkájával.

Wolt
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