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Twisto získalo na růst 440 milionů korun od mezinárodních
investorů. Ty použije na inovaci odložených plateb v regionu
střední Evropy po vzoru zbytku světa
Praha 14. ledna 2021 – Odložené platby berou svět útokem. V západní Evropě, Austrálii
i USA lidé nakupují online i v kamenných obchodech, ale platí až později. Populární je
především rozložení online nákupů do několika plateb, které jsou pro zákazníka bez
navýšení, protože za tuto službu platí samotné e-shopy. Tato kategorie inovativních
finančních produktů, jež se nazývá BNPL (Buy Now Pay Later), dala vzniknout řadě
miliardových firem. Jeden z předních světových hráčů nyní vstupuje jako investor do
českého Twista, které odložené platby u nás popularizuje již přes sedm let. Zmiňované
rozdělení online nákupů do tří plateb bez navýšení pak tento český platební inovátor
představil na konci listopadu v padesátce e-shopů.
„Naším dlouhodobým cílem je změnit nastavení středoevropského vnímání kreditu. Chceme
naučit Čechy využívat platební nástroje správně, aby jim pomohly k vylepšení rodinných
rozpočtů a řízení cash flow, zejména v době covidu,“ popisuje misi firmy její zakladatel a
CEO Michal Šmída.
Australská společnost ZIP, která se v loňském roce stala jednorožcem (startupem s
hodnotou přesahující miliardu dolarů), vznikla v roce 2013 a dnes působí mimo domovskou
Austrálii také na Novém Zélandu, ve Velké Británii a v USA. ZIP, jenž je považován za
jednoho ze světových lídrů BNPL, nově investuje do Twista, a to společně s fondem Elevator
Ventures, za nímž stojí rakouská Raiffeisen Bank. K novým investorům se připojili také ti
stávající, tedy nizozemsko-britsko-singapurský fond Finch Capital, Nizozemci z Velocity
Capital, ING banka a rakouská pojišťovna UNIQA. Firma vedená Michalem Šmídou tak v
přímých investicích v posledních měsících získala přes čtvrt miliardy korun, přesněji 9,78
milionu eur. Vedle přímých investic firma letos dostala zhruba 185 milionů korun – 7 milionů
eur od takzvaných venture debt fondů. Ty poskytly firmě úvěr pro financování růstu a
odložených plateb u nás a v Polsku. Twisto tak dohromady získalo dalších 440 milionů
korun, které použije na rozvoj na současných trzích.
„Jsme nadšeni z investice do společnosti Twisto, která je jedním z evropských lídrů v sektoru
BNPL. Ohromil nás nejen důraz kladený na zákazníka, ale i produkt a v neposlední řadě také
samotný tým. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat, a těšíme se, že pomůžeme dalšímu
růstu společnosti,“ říká Larry Diamond, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti ZIP.
„Byli jsme ohromeni tím, jak snadné je řešení Twista pro zákazníky při správě jejich
každodenních plateb a financí. Jejich silná trakce ve střední Evropě dokazuje, že slouží
skutečné poptávce zákazníků v tomto regionu. Těšíme se, že podpoříme Twisto v jeho
ambici přinést jejich řešení na více trhů v kontinentální Evropě,“ dodává Maximilian
Schausberger, výkonný ředitel Elevator Ventures.
„Odložená platba je cesta, jak nakupovat chytře, a na západních trzích tento přístup funguje
velmi dobře. Lidé si nemusí brát finanční půjčky, v případě potřeby si náklady rozdělí do
několika měsíců a zároveň vylepší rodinné cash flow. Jsme rádi, že jsme získali důvěru
nových investorů, kteří mají s podobnými službami zkušenosti a vidí ve Twistu potenciál pro
region střední Evropy,“ doplňuje Šmída.
Ukončená „Series B“ a venture debt
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Získanou investicí startup ukončuje investiční kolo B. V přímých investicích tak mladá
finanční firma v tomto kole dohromady získala 21,28 milionu eur, v přepočtu 560 milionů
korun. Za svoji existenci získalo Twisto ekvitu přesahující 30 milionů eur a dalších více než
20 milionů eur v úvěrech, které firma využívá pro financování nákupů zákazníků. Zmíněných
7 milionů eur získalo od britských Kreos Capital a také od prvního českého venture debt
fondu Orbit Capital.
„Venture debt je v našem regionu poměrně novým a inovativním nástrojem financování pro
růstové firmy v pokročilejším stadiu vývoje. Firmy tak mohou získat rozvojový kapitál pro
účely dalšího rozvoje produktu nebo expanze, aniž musí odevzdat drahocenný ekvitový podíl
VC investorům. Tento způsob investování tak doplňuje tradiční financování ekvitou skrze VC
fondy a zároveň může posloužit jako nástroj pro překlenutí období mezi investičními koly,“
doplňuje Šmída.
Za 7 let: přes 1,6 milionu zákazníků
Twisto – coby nejjednodušší platbu v e-shopu – využilo za dobu existence služby přes 1,6
milionu zákazníků, více než 70 % z nich je z České republiky. Twisto účet, hlavní produkt
společnosti, využívá přes 170 tisíc zákazníků. Účet dnes obsahuje platební kartu, virtuální
platební kartu, platbu mobilním telefonem – Apple Pay a Google Pay, pokročilou platbu
složenek a faktur Snap a dělení společných nákupů s názvem Split.
V roce 2018 služba úspěšně vstoupila také na polský trh, kde nabízí stejný rozsah služeb.
Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky
Twisto účtu se dají na jedno kliknutí a bez registrace uhradit internetové nákupy. Registrovaní
uživatelé pak mají možnost vyrovnat faktury jejich vyfocením, využít k placení Twisto kartu, zaplatit
mobilem díky Apple Pay nebo snadno rozdělit společný účet mezi kamarády s funkcí Twisto Split.
Twisto má navíc nejvýhodnější kurz pro zahraniční platby. Všechny nákupy se zobrazují v přehledné
mobilní aplikaci a zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Twisto umožňuje také
nákup na splátky s okamžitým schválením. V roce 2018 firma úspěšně vstoupila na polský trh.
Více o ZIP
Společnost Zip Co Limited, která je obchodovaná na australské burze cenných papírů (ASX), je
předním hráčem v odvětví digitalizace retailu, konkrétně v oblasti financí a plateb. Nabízí digitální
platby a úvěry v retailu, zdravotnickém, automobilovém a cestovním průmyslu. Zip působí v Austrálii,
na Novém Zélandu, ve Velké Británii a v USA. Zip také vlastní Pocketbook, přední nástroj v oblasti
správy osobních financí. Společnost se zaměřuje na nabídku transparentních, odpovědných produktů
s férovou cenovou politikou pro spotřebitele i malé a střední podniky.
Více o Elevator Ventures
Elevator Ventures je korporátní venture kapitálová entita společnosti Raiffeisen Bank International
(RBI) sídlící ve Vídni. Jejím primárním zaměřením jsou růstové investice v raných fázích fintechů ve
střední a východní Evropě. V roli klíčového partnera fintechů pomáhajícího ve střední a východní
Evropě využívá Elevator Ventures odborné znalosti, síť kontaktů a korporátní sílu skupiny RBI s cílem
pomoci slibně rostoucím společnostem v tomto dynamickém regionu i mimo něj.
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