Trustpilot fortsætter i vækstsporet
KØBENHAVN – 23 april 2015 – Trustpilot A/S offentliggør i dag årsregnskabet for 2014.
Den danske anmeldelsesplatform Trustpilot har i 2014 opnået en stigning i
omsætningen på 80 pct., mens antallet af medarbejdere steg med 87 pct. i forhold til
året før. Fremgangen skyldes en ambitiøs global vækststrategi med særligt fokus på
USA og Storbritannien.
”Vi har i 2014 sat fart på vores globale vækst gennem investeringer og udvidelser på
nye markeder, og det er meget positivt, at vores anstrengelser smitter af på vores
omsætning. Vi har i 2014 bevist, at vi med succes kan tage springet over Atlanten,”
siger Trustpilots CFO, Ulrik 
Feldstedt Hjorth.
Stærke investorer bag global ekspansion
I begyndelsen af 2014 fik Trustpilot 
en kapitalindsprøjtning på 25 mio. dollar
fra bl.a.
DFJ Esprit i London, Skypeinvestorerne DFJ i Californien samt Index Ventures,
Northzone og SEED Capital. Det var en af de største finansieringsrunder med venture
kapital i Danmark de seneste år.
Trustpilot har i løbet af 2014 udvidet sine kontorer i New York og London og er flyttet til
større lokaler i København, og den ambitiøse vækststrategi resulterer i et planmæssigt
underskud på 92,1 mio. DKK for 2014.
”Lige nu har vi fokus på at opbygge vores organisation og samtidig investerer vi mange
ressourcer i at sikre troværdigheden til vores platform, hvilket er afgørende for vores
fortsatte succes. Vi vil fortsætte med at ekspandere globalt, så vi kan nå vores mål om
at blive den førende udbyder af onlineanmeldelser. Det er en proces, og jeg er ikke i
tvivl om, at vi er på rette spor,” siger Ulrik 
Feldstedt Hjorth.
Trustpilot har i løbet af sidste år opnået en stigning i antallet af nye brugeranmeldelser
på 50 pct., så virksomheden har i dag næsten 13 mio. anmeldelser på verdensplan.
Antallet af medarbejdere vokser også, og Trustpilot har i dag 350 ansatte, heraf 214 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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Dækningsbidrag

Gennemsnit antal medarbejdere

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 næsten 13 millioner anmeldelser fra kunder. Trustpilot har i dag
350 ansatte, kunder i 65 lande og kontorer i København, London, New York og Melbourne.
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