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Klarna, de Zweedse payment provi‐
der, neemt de Duitse betaalaanbie‐
der SOFORT AG over. De overname
wordt ook vanuit Klarna Nederland
bevestigd, maar inhoudelijke details
zijn nog niet bekend. Volgens de

eerste berichten heeft Klarna, aanbieder van een achteraf betaalmethode, 150 miljoen dollar
betaald voor de overname. Het Duitse SOFORT is onder andere aanbieder van de online be‐
taalmethode SOFORT Banking.

Inhoudelijk is er nog weinig bekend over de aankoop door Klarna, maar zowel Techcrunch als
Allthingsd maken melding van de overname van SOFORT. In beide gevallen wordt een overname‐
bedrag van 150 miljoen dollar genoemd. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring
door de Zweedse financiële toezichthoudende Autoriteit.

Grote verschuiving Europese payments markt
De overname van SOFORT AG betekent een grote verschuiving in de markt van online betalen, en
heeft tot gevolg dat Klarna in één klap tot de grootste Payment Providers van Europa behoort. Af‐
gelopen jaar was Klarna zelfstandig al goed voor een jaaromzet van 200 miljoen dollar. Het
Zweedse bedrijf telt zo’n 15 miljoen gebruikers en bedient 15.000 merchants in onder andere
Zweden, Noorwegen, Duitsland en Nederland.

10 procent Europees marktaandeel Klarna-SOFORT
Door het aankopen van SOFORT, marktleider in Duitsland, verwerft Klarna ruim 25.000 nieuwe
merchants die gebruik maken van de online betaalmethode SOFORT Banking. Gezamenlijk zullen
de twee payment providers een marktaandeel van ongeveer 10 procent innemen op de Europese
e-commerce markt, waar naar schatting 100 miljard dollar in om gaat. Het netwerk van de combi‐
natie Klarna – SOFORT dekt 14 landen en ruim 43.000 merchants.

Welke gevolgen de overname heeft voor SOFORT AG en haar online betaaloplossing SOFORT‐
Banking is op dit moment nog niet bekend, maar uiteraard hebben wij deze vragen uitgezet. Vol‐
gens de eerste berichtgeving is Klarna van plan om de betaalproducten van beide partijen zelf‐
standig te laten functioneren. Zodra er meer details bekend worden aangaande de overname en
de gevolgen van de overname, zullen wij dit naar buiten brengen.

Klarna biedt een online betaalmethode waarmee klanten achteraf kunnen betalen. SOFORT Ban‐
king is een iDEAL-like betaaloplossing, een directe bankoverboeking via een bankonafhankelijk
betaalsysteem, waarbij de consument gebruik maakt van de internetbankier inloggegevens. Het is
een ideale internationale online betaalmethode voor webwinkeliers.

Met het hoofdkantoor in Gauting bij München heeft SOFORT een sterke aanwezigheid in Duits‐
land. Daarnaast is het actief op e-commerce markten als Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Ita‐
lië, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft 130 werknemers.
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Klarna telt 850 medewerkers en is van nature sterk vertegenwoordigd in de Scandinavisch regio.
Door het overnemen van SOFORT zorgt Klarna voor een stevig blok in Noord-, Centraal- en West-
Europa.

Edit – Inmiddels is bekend dat de overname van SOFORT AG door Klarna vooralsnog geen gevol‐
gen heeft voor online betaalmethode SOFORT Banking. Deze betaaloplossing blijft onder dezelfde
voorwaarden en naam voortbestaan, en bewijst zich nog steeds een ideale internationale online
betaalmethode.
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