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Zalando pozyskuje nowego udziałowca, mającego wesprzeć 
przyszły wzrost firmy 
 

 Fundusz Ontario Teachers’ Pension Plan dołączył do grupy udziałowców 
wiodącego w Europie modowego sklepu internetowego poprzez podwyższenie 
kapitału  

 Dodatkowy kapitał wzmocni bilans firmy i pozwoli jej na dalszy wzrost na 
14 rynkach europejskich, na których jest obecna 

 Kanadyjski fundusz pozyskał około 2 procent udziałów w Zalando 
 

 
Berlin, 2 października 2013. Wiodąca międzynarodowa firma inwestycyjna Ontario Teachers’ 

Pension Plan (OTPP) dołączyła do grupy udziałowców Zalando. OTPP to największy kanadyjski 

fundusz emerytalny związany z jedną grupą zawodową, oferujący długoterminowy plan 

inwestycyjny nauczycielom z prowincji Ontario. Dzięki podwyższeniu kapitału fundusz zapewnił 

sobie około 2 procent udziałów w Zalando. W ramach tej rundy finansowania, której przewodzi 

OTPP, może nastąpić dalsze podwyższenie kapitału o maksymalnie 2 procent udziałów w Zalando.  

Dyrektor wykonawczy Rubin Ritter komentuje: „Bardzo cieszymy się, że do naszego grona 

dołączył tak silny inwestor długoterminowy jak OTPP. Łączy nas wspólna, bardzo pozytywna wizja 

dotycząca handlu elektronicznego w dziedzinie mody i pragniemy nadal wzmacniać naszą pozycję 

wiodącego modowego sklepu internetowego na europejskich rynkach. Istotnym strategicznym 

narzędziem wspomagającym dalszy wzrost i ciągłe umacnianie naszej pozycji jest silny kapitał.”  

W sierpniu nowym inwestorem Zalando został Anders Holch Povlsen, właściciel marki 

BESTSELLER. Pozyskał on 10 procent udziałów w Zalando, stając się tym samym trzecim 

największym akcjonariuszem firmy. Wyprzedzają go Investment AB Kinnevik oraz European 

Founders Fund, mające odpowiednio 36,5 oraz 17 procent udziałów. Niniejsza transakcja została 

właśnie zatwierdzona przez niemiecki Urząd Antymonopolowy. Anders Holch Povlsen uczestniczył 

również w dzisiejszych operacjach podwyższenia kapitału pro rata, utrzymując swoje udziały w 

Zalando na stałym poziomie 10 procent.  
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O Zalando  

Zalando (www.zalando.pl) jest największym w Niemczech sklepem internetowym z obuwiem i modą. Obszerna oferta dla 
kobiet, mężczyzn i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najbardziej znanych projektantów. Obec-
nie Zalando współpracuje z ponad 1500 marek. Oprócz obuwia i odzieży, klienci sklepu internetowego Zalando mogą 
kupić ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe. Zalando oferuje ponadto jedyną w swoim rodzaju 
obsługę klienta – bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów, które 
sprawiają, że zakupy przez Internet stają się pewnym i odprężającym przeżyciem. 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. 
Od początku 2012 roku Zalando prowadzi sprzedaż także w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, Polsce i 
Norwegii.  
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