
2022-10-31

Persbericht

Instabee officieel van start:
Combinatie Budbee en Instabox goedgekeurd
31 oktober 2022, Amsterdam - Budbee en Instabox zijn verheugd aan te kondigen dat de Zweedse
Mededingingsautoriteit hun aanvraag heeft goedgekeurd om de krachten te bundelen en een
nieuw bedrijf te creëren onder de naam Instabee. Met deze combinatie is een nieuwe uitdager een
feit die klaar is om de opmars op de Europese markt voort te zetten.

Instabee kan nu van start met het combineren van de middelen, expertise en kennis van Budbee en
Instabox om de traditionele spelers in de markt in heel Europa uit te dagen.

"Ik ben erg blij met deze beslissing en kijk er naar uit om de toekomst van Instabee verder vorm te
geven. Onze ambitie om internationaal te groeien met een gezonde winst, is duidelijk. Mijn eerste
taak zal zijn om het team van Instabox te leren kennen en onder de motorkap te kijken van alle
geweldige oplossingen die ze hebben gecreëerd", zegt Fredrik Hamilton, de kersverse CEO van
Instabee.

Als gezamenlijke entiteit kunnen Budbee en Instabox een efficiëntere en duurzamere operatie
creëren. Door minder voertuigen en terminals te gebruiken om pakketten te bezorgen, wordt het
proces naar een minimale CO2-voetafdruk versneld.

De oprichter van Instabox en nieuwe voorzitter van Instabee, Alexis Priftis: "We verwachten betere
schaalvoordelen voor Instabee, wat zich laat zien op duurzaamheid en financiële resultaten. De



combinatie biedt enorme mogelijkheden op zowel korte als lange termijn. We bevinden ons dan ook
in een bijzondere uitgangspositie om iets buitengewoons te creëren."

Updates over de integratie zullen worden gepubliceerd op de website, instabee.com.

NOOT VOOR DE REDACTIE. NIET VOOR PUBLICATIE.

Over Instabee:
Instabee is opgericht in 2022 na het samenvoegen van Budbee en Instabox - twee toonaangevende last-mile delivery
bedrijven. Instabee is aanwezig in zeven landen, bedient duizenden online handelaren, waaronder ASOS, Zalando, Inditex en
H&M en is op weg om hét toonaangevende Europese e-commerce platform te worden. Instabee heeft meer dan 120 miljoen
pakketten aan eindklanten geleverd. Vanaf het begin heeft Instabee zich gericht op consumentgerichte en duurzame
oplossingen, waarbij leveringen aan dozen of huizen worden aangeboden met behulp van spierkracht, elektriciteit,
hernieuwbare diesel en biobrandstoffen. Door op maat gemaakte technische oplossingen kan Instabee optimale
vullingsgraad en routing garanderen, waardoor onnodige transporten worden geminimaliseerd. Instabee wordt ondersteund
door onder meer Kinnevik, Creades en EQT.

http://instabee.com/

