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Zalando voert verandering in een Europese Vennootschap 
door  
 

 nieuwe rechtsvorm reflecteert Zalando’s internationale ambities 

 geen gevolgen voor alle lopende zaken 

 Zalando versterkt de Raad van Bestuur met Kai-Uwe Ricke, gewezen 
voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Duitse Telekom, en met drie 
werknemersvertegenwoordigers 

Berlijn, 28 mei 2014. Zalando, Europa’s grootste online shop van schoenen en mode 

heeft haar rechtsvorm in een Europese Vennootschap (Societas Europaea / SE) 

veranderd. Zalando versterkt en professionaliseert met deze stap de leiding en 

controle van het bedrijf („Corporate Governance“). De nieuwe rechtsvorm werd 

vandaag in het Duitse handelsregister ingeschreven. Zalando werkt dus met 

onmiddellijke ingang als Zalando SE. De nieuwe rechtsvorm heeft geen gevolgen 

voor alle lopende zaken of voor het hoofdkwartier, dat in Berlijn blijft. 

„Zalando is een Europees bedrijf: wij zijn in 15 Europese markten actief, meer dan de helft van 

onze omzet draaien we buiten Duitsland en ons team wordt steeds internationaler. Zalando heeft 

nu eindelijk die rechtsvorm, die bij een modern bedrijf past en onze internationale ambities 

reflecteert“, aldus Rubin Ritter, directielid bij Zalando. 

De Zalando SE zal ook verder als een duaal stelsel geleid worden, bestaande uit een 

directiebestuur en een Raad van Bestuur. Kai-Uwe Ricke (52), gewezen voorzitter van de Raad 

van Bestuur van de Duitse Telekom en momenteel lid van de Raad van Bestuur van United 

Internet, zal de Raad van Bestuur van Zalando SE versterken. Martin Weber zal tegelijkertijd de 

Raad van Bestuur verlaten. Hij was lid van de Raad van Bestuur sinds de eerste constitutie in 

december 2013 en bekleedde deze functie op interimbasis. Martin Weber is General Partner bij 

Holtzbrinck Ventures, een van de eerste investeerders van Zalando. 

De Raad van bestuur van Zalando bestaat uit de volgende personen: Cristina Stenbeck 

(voorzitter), Lorenzo Grabau (waarnemend voorzitter), Lothar Lanz, Anders Holch Povlsen, Kai-

Uwe Ricke en Alexander Samwer. 

Cristina Stenbeck, voorzitter van de Raad van Bestuur:“Ik kijk ernaar uit om Kai-Uwe Ricke in de 

Raad van Bestuur van Zalando te mogen begroeten. Zalando zal van zijn ervaring ernorm kunnen 

profiteren. Ik wil graag Martin Weber van Holtzbrinck Ventures voor zijn uitstekend werk en 

bijdrage bedanken, die hij als aandeelhouder en als lid van de Raad van Bestuur sinds de 



PERSBERICHT 

 

 

 

 

constitutie geleverd heeft.“ 

In het kader van de verandering in een SE zullen bovendien drie werknemersvertegenwoordigers 

de Raad van Bestuur versterken: Christine de Wendel (Frankrijk), Christoph Stark (Logistiek) en 

Benjamin Krümel (Aankoop mode) zullen in de Raad van Bestuur de belangen van de werknemers 

behartigen. 

 

Over Zalando 

Zalando (www.zalando.nl) is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het om-
vangrijke assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde designerlabels 
– in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1200 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve accessoi-
res en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten aan zoals: gratis ver-
zending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar producten. Zalando werd in 
2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkantoor in Berlijn. Na het grote succes in 
Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s diensten werden het eerst in Oosten-
rijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, Groot-Brittannië en Zwitserland al snel 
volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in België, Zweden, Spanje, Denemarken, Noorwegen, 
Finland en Polen. In 2013 is Zalando ook gaan leveren in Luxemburg. 

 
 
Contact 

Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de   

Zalando.nl is een onderdeel van Zalando SE 

Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland 

 

Zalando SE 

Zalando AG is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn. 
Handelsregisternummer: HRB 158855 B - BTW-Nr. 37/125/21423 - USt-ID-Nr. 
DE 260543043  
Wettelijk vertegenwoordigers: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter 
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Cristina Mayville Stenbeck 
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