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Zalando ønsker ny aksjonær velkommen for å støtte fremtidig vekst 
 

 Ontario Teachers’ Pension Plan blir med i aksjeeiergruppen hos Europas 

ledende motehus i netthandel via en kapitaløkning 

 Tilleggskapitalen vil styrke egenkapitalen ytterligere og hjelpe selskapet til 

fortsatt vekst i sine eksisterende 14 europeiske markeder 

 Det canadiske pensjonsfondet kjøpte cirka 2 prosent av aksjene i Zalando 

Berlin, 2. oktober 2013. Det ledende, globale investeringsselskapet Ontario Teachers’ Pension 

Plan (OTPP) har sluttet seg til kretsen av aksjonærer i Zalando. OTPP, Canadas største 

pensjonsfond for én yrkesgruppe, gir langsiktig investering for lærere i Ontario. Via kapitaløkningen 

sikret fondet seg cirka 2 prosent av aksjene i Zalando. Ytterligere kapitaløkning på opptil 2 prosent 

av aksjene i Zalando, kan følge som en del av denne finansieringsrunden, ledet av OTPP.  

Administrerende direktør Rubin Ritter kommenterer: «Vi er meget glade for å ønske OTPP 

velkommen ombord som en svært sterk og langsiktig investor. Vi deler den samme, svært positive 

felles visjonen om motevirksomhet på Internett og ønsker å styrke vår posisjon som markedsleder 

på netthandel for mote i Europa. For å fortsette oppbyggingen av denne posisjonen og veksten, er 

det en betydelig strategisk fordel å være godt utrustet med kapital.»  

I august kunne Zalando ønske Anders Holch Povlsen, eier av BESTSELLER, velkommen som ny 

investor med et kjøp av 10 prosent av aksjene i Zalando. Dette gjorde ham til selskapets tredje 

største investor etter Investment AB Kinnevik med 36,5 prosent og European Founders Fund med 

17 prosent. Det tyske konkurransetilsynet har nå godkjent denne transaksjonen. Anders Holch 

Povlsen deltok også i dagens kapitaløkning ved å beholde sin prosentvise andel i Zalando 

konstant på 10 prosent. 

Om Zalando 

Zalando (Zalando GmbH) er en av Tysklands ledene nettbutikker innen sko- og mote. Deres omfattende utvalg for dame, 

herre og barn strekker seg fra populære «high street» merker til ettertraktede designere, og til sammen tilbys det over 

1500 forskjellige internasjonale merker. Sko, klær, eksklusive accessoirer, skjønnhetsprodukter og sportstøy utgjør 

brorparten av Zalando’s brede vareutvalg. Det er kombinasjonen av unike servicetilbud slik som gratis frakt- og retur, 

gratis kundeservicetelefon, samt 30-dagers åpent kjøp som gjør netthandel hos Zalando til en enkel- og trygg 

shoppingopplevelse. Med sin egen moteblogg, facebookside, twitter-konto og kvartalsmagasin, holder Zalando sine 

kunder kontinuerlig oppdatert på det siste fra moteverden. Selskapet ble etablert av Robert Gentz og David Schneider i 

2008, og selskapets hovedkvarter er lokalisert i Berlin. Som en følge av suksessen i det tyske markedet ble Zalando 

lansert i Østerrike i 2009, samt Nederland og Frankrike i 2010. Videre utvidelse til Italia, Storbritannia og Sveits fulgte i 

2011. I 2012 har Zalando gått online i Sverige, Belgia, Spania, Danmark, Finland, Polen og Norge. 
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Kontakt 

Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de 
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Zalando er registrert ved tingretten (Amtsgericht) Charlottenburg i Berlin med registreringsnummer HRB112394B 
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