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„DoorDash užbaigė „Wolt“ įsigijimo sandorį
JAV maisto pristatymo milžinė „DoorDash“ (NYSE: DASH) šiandien, birželio 1-ąją Lietuvos

laiku, paskelbė užbaigusi „Wolt Enterprises Oy“ („Wolt“) įsigijimo procesą. Įvykdžius visų

„Wolt“ akcijų perleidimą, „DoorDash“ dabar vykdo veiklą iš viso 27-iose šalyse įskaitant ir JAV.

Už JAV teritorijos ribų veiksiančios jungtinės įmonės komandą ir operacijas prižiūrės „Wolt“

generalinis direktorius Miki Kuusi. Jis bus tiesiogiai atskaitingas „DoorDash“ generaliniam

direktoriui Tony Xu. Sukūrus tokią veiklos ir vadovavimo struktūrą, „DoorDash“ siekia

padidinti investicijų efektyvumą, greičiau plėtoti produktus ir taip paspartinti tarptautinį

įmonės augimą. Mobilioji „Wolt“ vartotojų programėlė veiks ir toliau, ji bus palaikoma

remiantis pasaulinės technologijų įmonės ištekliais. „Wolt“ taip pat planuoja tęsti veiklą visose

rinkose, kuriose veikia ir dabar.

„Įmonė „DoorDash“ atsidūrė milžiniškos kelionės pradžioje. Tad labiau nei bet kada anksčiau

džiaugiuosi tuo, ką mes kuriame, ir turimu potencialu per vietos ekonomikos stiprinimą padėti

šimtams milijonų žmonių visame pasaulyje. – Sakė „DoorDash“ įkūrėjas ir generalinis

direktorius T. Xu. – Kartu su „Wolt“ laikomės vieningos nuomonės, kad subūrėme geriausią

komandą ir sukūrėme geriausią platformą. Visa tai gali patenkinti prekybininkų, vartotojų ir

kurjerių lūkesčius visose rinkose, kuriose veikiame dabar ir į kurias ketiname plėstis ateityje.

Nors mūsų bendra kelionė plėtojant tarptautinį verslą tik prasideda, bet jau esame įsitikinę, kad

kartu su „Wolt“ sukursime nepaprastą ateitį.“

„Šiandiena žymi naujo „Wolt“ veiklos etapo pradžią. – Teigė „Wolt“ generalinis direktorius ir

„DoorDash“ tarptautinio padalinio vadovas M. Kuusi. – Sujungę jėgas su „DoorDash“ įgijome

dar daugiau galimybių kurti nuostabius produktus ir galime teikti paslaugas visuose

žemynuose. Abi mūsų įmonės dalijasi tvirta vizija, kaip turėtų atrodyti vietinė prekyba, tad

dirbdami kartu galime nuveikti dar daugiau dėl visų suinteresuotų šalių.“

Į ateitį orientuoti pareiškimai
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Šiame pranešime pateikiami į ateitį orientuoti pareiškimai, kurių prasmė apibrėžta 1933 m.

Vertybinių popierių įstatymo ir jo vėlesnių redakcijų 27A skirsnyje bei 1934 m. Vertybinių

popierių biržos įstatymo ir jo vėlesnių redakcijų 21E skirsnyje. Į ateitį orientuoti pareiškimai

paprastai susiję su būsimais įvykiais, įskaitant sandorio laiką ir kitą su sandoriu susijusią

informaciją. Kai kuriais atvejais į ateitį orientuotus pranešimus galima atpažinti iš juose

naudojamų žodžių „galimai“, „bus“, „turėtų“, „tikisi“, „planuoja“, „numato“, „siekia“, „galėtų“,

„ketina“, „nukreipti“, „projektuoja“, „kontempliuoja“, „tiki“, „įvertina“, „prognozuoja“,

„galimas“ ir „tęsti“. Taip pat – šių žodžių priešingų reikšmių, panašių terminų ar išsireiškimų,

kurie yra susiję su sandoriu, mūsų lūkesčiais, strategija, planais ir ketinimais. Į ateitį orientuoti

pareiškimai šiame pranešime apima (bet neapsiriboja) (i) su laukiama sandorio nauda

susijusius lūkesčius, (ii) planus, tikslus ir lūkesčius, priklausančius nuo būsimos veiklos, visų

suinteresuotų šalių ir rinkų, kuriose „Doordash“, „Wolt“ ir bendra jų įmonė veiks, (iii)

numatomą sandorio poveikį visų šalių verslui. Su šiomis nuostatomis susiję lūkesčiai ir

įsitikinimai gali nepasitvirtinti, o realūs rezultatai ateityje yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu

bei gali reikšmingai skirtis nuo numatytų. Norėdami gauti papildomos informacijos apie kitas

potencialias rizikas ir neapibrėžtumus, dėl kurių faktiniai bendros įmonės rezultatai gali skirtis

nuo numatytų, peržvelkite mūsų 10-K formos ataskaitą už praėjusius, 2021 m. gruodžio 31

dieną pasibaigusius metus. Taip pat formas 10-Qs arba 8-Ks, kurias pateikėme JAV vertybinių

popierių ir biržos komisijai. Visa šiame pranešime pateikta informacija yra aktuali tik šio

pranešimo išleidimo dieną, neprisiimame jokių įsipareigojimų informaciją atnaujinti, nebent to

reikalauja įstatymai.

Apie „DoorDash“

Technologijų įmonė „DoorDash“ (NYSE: DASH) sujungia vartotojus su jų mėgstamiausiais

verslais. 2013 metais įkurta įmonė leidžia vietiniams verslams patenkinti su lengvu vartojimu ir

operatyvumu susijusius vartotojų lūkesčius bei klestėti šiuolaikinėje į vartotoją nukreiptoje

ekonomikoje. Kurdama logistikos infrastruktūrą vietinei prekybai ir pasibelsdama į kiekvienas

duris, „DoorDash“ suartina bendruomenes.

Apie „Wolt“



„Wolt“ yra Helsinkyje įsikūrusi technologijų įmonė, leidžianti vartotojams neįtikėtinai lengvai

atrasti geriausius restoranus, bakalėjos ir kitas vietines parduotuves. Siekdama įgyvendinti

užsibrėžtus tikslus ir pagerinti vartotojų patirtį, „Wolt“ kuria platų technologijomis pagrįstų

paslaugų spektrą, kuris apima tiek vietinę logistiką, tiek mažmeninę prekybą ir finansinius

sprendimus. Įmonė taip pat valdo „Wolt Market“ prekės ženklo maisto prekių parduotuves.

„Wolt“ įkurta 2014 m., o 2022 m. sujungė jėgas su „DoorDash“. Šiandien „DoorDash“ iš viso

veikia 27-iose šalyse, iš kurių 23-ose – su „Wolt“ kuriamais produktais ir prekės ženklu.

Pranešime naudojamos citatos iš originalaus pranešimo spaudai anglų kalba, daugiau

informacijos galite rasti čia: https://press.wolt.com/en-WW 

„DoorDash“ ryšių su investuotojais kontaktai

ir@doordash.com
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