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Zalando przeobraża się w spółkę europejską 
 

 Nowa forma odzwierciedla europejskie podejście firmy  

 Zmiana nie ma wpływu na bieżącą działalność przedsiębiorstwa 

 Zalando powiększa grono Rady Nadzorczej: dołączają do niej były członek 
Rady Nadzorczej firmy Telekom Kai-Uwe Ricke i trzech przedstawicieli 
pracowników 

Berlin, dnia 28 maja 2014 r. wiodący w Europie sklep internetowy Zalando, oferujący 

odzież i obuwie zmienił formę prawną przedsiębiorstwa ze spółki akcyjnej na spółkę 

europejską (Societas Europaea/SE). Dzięki temu krokowi kontrola nad firmą i jej 

kierownictwo stają się jeszcze bardziej profesjonalne. („Corporate Gouvernance”). 

Nowa forma prawna przedsiębiorstwa została dziś wpisana do rejestru handlowego. 

Od tego momentu firma działa jako Zalando SE. Przekształcenie nie ma wpływu ani 

na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, jak i na lokalizację siedziby firmy, która 

nadal mieścić się będzie w Berlinie. 

„Zalando jest europejskim przedsiębiorstwem: jesteśmy aktywni w 15 krajach, połowę obrotów 

osiągamy poza niemieckim rynkiem, a nasz zespół ma coraz bardziej międzynarodowy charakter. 

Obecna forma przedsiębiorstwa pasuje do nowoczesnej firmy i odzwierciedla nasze europejskie 

podejście, wyjaśnia Rubin Ritter, członek Zarządu Zalando. 

Zalando w dalszym ciągu kierowane będzie w dualistycznym systemie złożonym z Zarządu i Rady 

Nadzorczej. Kai-Uwe Ricke (52), były prezes zarządu firmy Telekom i obecny członek Rady 

Nadzorczej United Internet, dołączy do Rady Nadzorczej Zalando. W tym samym czasie z Rady 

Nadzorczej odejdzie Martin Weber, który był jej członkiem od momentu powstania w grudniu 2013 

r. Martin Weber General Partner firmy Holtzbrincks Venture, jednego z pierwszych inwestorów 

Zalando. 

Rada Nadzorcza Zalando ma obecnie następujący skład: Cristina Stenbeck (Przewodniczący), 

Lorenzo Grabau (zastępca Przewodniczącego), Lothar Lanz, Anders Holch Povlsen, Kai-Uwe 

Ricke i Alexander Samwer. 

Christina Stenbeck, przewodnicząca Rady Nadzorczej, powiedziała: „Cieszę się, że pan Kai-Uwe 

Ricke do nas dołączył. Zalando zapewne skorzysta z jego ogromnego doświadczenia. 

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować panu Martinowi Weberowi z firmy Holtzbrincks 

Venture za pełnienie tej funkcji i nieoceniony wkład jako udziałowiec i członek Rady Nadzorczej od 

momentu jej powołania w grudniu 2014 roku”. 
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W ramach przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę europejską do grona Rady Nadzorczej 

dołączą także przedstawiciele pracowników: Christine de Wendel (Francja), Christoph Stark 

(logistyka) i Benjamin Krümel (dział zakupów), którzy odtąd będą reprezentować ich interesy. 

O Zalando 

Zalando (www.zalando.pl) jest jednym z największych sklepów internetowych z obuwiem i modą w Europie. Obszerna 
oferta dla kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno popularne marki, jak również artykuły najbardziej znanych 
projektantów. Obecnie Zalando oferuje produkty ponad 1.500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu 
internetowego Zalando mogą kupić ekskluzywne akcesoria, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyny w 
swoim rodzaju serwis – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów. 
Dzięki temu zakupy przez Internet są wygodne i bezpieczne. Firma z siedzibą w Berlinie została założona w 2008 r. 
przez Roberta Gentza i Davida Schneidera. Po udanym starcie na rynku niemieckim, firma w 2009 r. rozpoczęła swoją 
działalność również w innych graniczących z Niemcami krajach. Pierwszym krajem była Austria (2009 r.), kolejnymi 
Holandia i Francja (2010 r.), a w roku 2011 do ich grona dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. W 2012 roku 
Zalando rozwinęło sprzedaż w 7 kolejnych krajach: Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Polsce i Norwegii, a w 
2013 r. w Luksemburgu. 
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