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Zalando verwelkomt nieuwe aandeelhouder ter ondersteuning van 
toekomstige groei 
 

 Kapitaalverhoging maakt Ontario Teachers' Pension Plan nieuwe 

aandeelhouder van Europa's toonaangevende e-commerce-modewarenhuis 

 Extra kapitaal versterkt de balans en maakt verdere groei mogelijk in de 

bestaande 14 Europese Zalando-markten 

 Canadees pensioenfonds verwerft ongeveer 2 procent van de aandelen in 

Zalando 

Berlijn, 2 oktober 2013. De toonaangevende mondiale investeerder Ontario Teachers' Pension 

Plan (OTPP) voegt zich bij de aandeelhouders van Zalando. OTTP is het grootste 

beroepspensioenfonds in Canada en biedt langetermijninvesteringen voor leraren in Ontario. Door 

een kapitaalverhoging verwierf het fonds ongeveer 2 procent van de aandelen in Zalando. Verdere 

kapitaalverhogingen tot 2 procent van de aandelen in Zalando zijn mogelijk als onderdeel van de 

financieringsronde die wordt geleid door OTPP.  

Managing Director Rubin Ritter: "Het is ons een genoegen om OTPP te verwelkomen als een heel 

sterke langetermijninvesteerder. We delen een zeer positieve gemeenschappelijke visie van de 

online mode-industrie en willen onze positie als toonaangevende Europees e-commerce-

modewarenhuis verder versterken. Bij het uitbouwen van deze positie is het een belangrijk 

strategisch voordeel om te beschikken over voldoende kapitaal." 

In augustus kondigde Zalando aan dat Anders Holch Povlsen, de eigenaar van BESTSELLER, als 

nieuwe investeerder 10 procent van de aandelen in Zalando had verworven, waarmee het de 

derde grootste investeerder in het bedrijf werd, na Investment AB Kinnevik met 36,5 procent en 

European Founders Fund met 17 procent van de aandelen. Het federale Duitse kartelbureau heeft 

deze transactie nu goedgekeurd. Anders Holch Povlsen nam pro rata deel aan de 

kapitaalverhoging van vandaag, waardoor zijn aandeel in Zalando 10 procent bleef. 

 

Over Zalando 

Zalando.nl is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online. Het omvangrijke 

assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde designerlabels – in totaal 

werkt Zalando samen met meer dan 1.500 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve accessoires, 

woonproducten en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten aan zoals: 

gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar producten. Met een 

eigen nieuwsbriefmailing, Facebook- en Twitter-accounts houdt de online shop haar klanten voortdurend op de hoogte 

van het laatste fashionnieuws. 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: 

http://www.zalando.nl/
https://www.facebook.com/zalando.nl
https://twitter.com/ZalandoNL
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Zalando’s diensten werden het eerst in Oostenrijk 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 

Zweden, Spanje, Denemarken, Polen, Noorwegen, België en Finland. 

 

Contact 

Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de 

 

 

 

 

Zalando.nl is een dienst van Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

 

Zalando GmbH 

Zalando GmbH is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn.Handelsregisternummer: HRB-11 23 94 B. 

BTW-Nr. 37/125/21423 * USt-ID-Nr. DE 260543043. 

Directie: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter 


