Trustpilot runder 100 millioner i dækningsbidrag
KØBENHAVN – 13. maj 2016 – Trustpilot A/S offentliggør i dag årsregnskabet for 2015.
Den danske anmeldelsesplatform Trustpilot har i 2015 opnået en stigning i omsætningen på 52
pct., og en stigning i dækningsbidraget på DKK 30,5 mio, så det nu er på DKK 105,8 millioner.
Trustpilot har gennem flere år haft en ambitiøs vækststrategi med sigte på at blive en førende
udbyder af online brugeranmeldelser. Kernemarkederne er USA og Storbritannien og i 2015
åbnede Trustpilot også nye kontorer i Melbourne og Berlin.
”Vi har haft endnu et år med buldrende vækst hos Trustpilot. Vi har gennemført store
investeringer særligt med at etablere de stabsfunktioner, der skal til for at drive en virksomhed
af vores størrelse. Vores to nyåbnede kontorer har naturligvis også betydet store investeringer”
siger Trustpilots CEO, Peter Mühlmann
.
Stor kapitalindsprøjtning styrker vækst
Trustpilot fik i 2015 
en historisk finansiering på 500 millioner
kr.

fra en række internationale
investorer. Hovedinvestoren var Vitruvian Partners, som er en ‘private equity’ fond baseret i
London. Trustpilots eksisterende investorer Draper Esprit, Index Ventures, Northzone og Seed
Capital bidrog også til denne runde.
Trustpilot etablerede i 2015 kontor i Melbourne og Berlin og udvidede yderligere sine kontorer
på de øvrige lokationer: New York, London, København. Den målrettede vækst har ført til at
planmæssigt underskud på DKK 180,4 mio. for 2015.
”Vores satsning i USA har i 2015 vist sig at være den helt rigtige. Vi havde en stigning i
omsætningen på 130 procent i USA, som jo udgør det største potentiale, så vi er meget tilfredse
med dette resultat. Vi vil fortsat ekspandere i USA, og har netop lige etableret et helt nyt kontor i
Denver” siger Peter Mühlmann.
Trustpilot opnåede i 2015 en markant stigning i antallet af brugeranmeldelser på 6 millioner nye
anmeldelser. I dag har Trustpilot således 19 millioner brugeranmeldelser. Trustpilots
medarbejderstab er i dag på 500 medarbejdere, hvoraf de 270 sidder i København.

Trustpilot A/S 
Pilestræde 58, 5 
DK1112 København K 
CVR no.: 30276582
tel.: +45 88 77 76 00 
email: support@trustpilot.com
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Tal i DKK (tusinde)
Dækningsbidrag
Årets resultat
Cash flow fra investeringsaktiviteter
Gennemsnit antal medarbejdere
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75,214

180,435
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For mere info, kontakt:
Mathilde Lykke Bülow
Kommunikationschef, Trustpilot
Email: mlb@trustpilot.com
Telefon: +45 31 50 12 45
Om Trustpilot
Trustpilot er et åbent online community, der styrker relationen mellem forbrugere og
virksomheder. Forbrugere kan anmelde deres købsoplevelser hos virksomheder, og
virksomheder kan svare på anmeldelser og gå i dialog med deres kunder. Alle virksomheder
kan bruge de grundlæggende funktioner på Trustpilot gratis. Trustpilot har oplevet hastig vækst
siden lanceringen i 2007. I dag har mere end 100.000 virksomheder såkaldte TrustScores, der
er baseret på over 19 millioner anmeldelser fra kunder. Trustpilot har i dag 500 ansatte, kunder i
65 lande og kontorer i København, London, New York, Berlin og Melbourne.
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