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Portföljbolaget Getir stärker sin position 
genom uppköp av rivalen Gorillas
Flat Capitals portföljbolag Getir, tech-bolaget som erbjuder hypersnabb leverens av dagligvaror, 
annonserade idag 9 december förvärvet av rivalen Gorillas Technologies (“Gorillas”). Getir har på kort 
tid blivit en av Europas ledande leveransplattformar som strävar efter att varorna ska levereras till 
kunden inom 10 minuter. Förvärvet av Gorillas innebär att Getir tydligt fortsätter stärka sin position i 
Europa och USA och är ett tydligt steg framåt i visionen om att bygga världens snabbaste ekosystem för 
on-demand leveranser.

Tysk-baserade Gorillas grundades 2020 av Kağan Sümer, Jörg Kattner och Ronny Shibley och finns i nuläget i 
45 europeiska städer samt i New York City, USA. Bolaget som har varit en tydlig konkurrent till Getir, gjorde 
senast en runda oktober 2021 där Delivery Hero ledde kapitalrundan och investerade i bolaget.

Getir medgrundades och drivs av Nazim Salur och utöver Flat Capital finns i ägarlistan framstående investerare 
som Silicon Valley-baserade Sequoia Capital, New York-fonden Tiger Global samt Michael Moritz, som bland 
annat är styrelseordförande i Klarna.

För mer information kring förvärvet, se bilagt pressmeddelande från Getir.

Flat Capital investerade i bolaget i april 2022 och förvärvet av Gorillas förväntas inte har någon betydande 
direkt effekt på Flat Capitals substansvärde jämfört med det senaste rapporterande substansvärdet per den 30 
september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Wachtmeister, VD, , +46 (0) 70 661 60 05hw@flatcapital.com
Antonio Melani, CFO, , +46 (0) 72 221 81 32am@flatcapital.com

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, , +46 (0) 8 604 22 55info@augment.se

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning 
och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget 
grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire 
respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på 
portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en 
passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns till hands i den utsträckning 
entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till 
annars svåråtkomliga och framstående bolag.
Mer information finns på: www.flatcapital.com
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