
Zweedse Viva Group neemt Wine in Black over om te verkopen in 

de Europese online wijnhandel te blijven groeien 

• De grootste Scandinavische wijnimporteur Viva Group verwerft 100% van Wine in Black, de 

Berlijnse online retailer voor premium wijnen. 

• Wine in Black zal zijn succes als operationeel onafhankelijk bedrijf voortzetten onder de 

paraplu van de Viva Group en zijn marktpositie verder uitbreiden.  

 

Stockholm/Berlijn, 25 januari 2019. Wine in Black, een van de toonaangevende online winkels voor 

hoge kwaliteit wijnen in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, wordt onderdeel 

van de Zweedse Viva Group, een van de grootste wijnimporteurs in Scandinavië. De Viva Group wil 

haar groei met de e-commerce capaciteiten van de Berlijnse retailer versterken. Wine in Black zal 

profiteren van de wereldwijde leveranciersrelaties van de Zweedse marktleider. De acquisitie vond 

plaats in het 4e kwartaal van 2018 en zal formeel in de komende weken worden afgerond. 

Emil Sallnäs, Managing Partner van Viva Group: "Wine in Black heeft een unieke positie verworven in 

enkele van Europa's grootste en meest aantrekkelijke premium wijnmarkten. We kijken ernaar uit 

om samen met het Wine in Black-team in Berlijn en onze teams in Scandinavië de groei van Wine in 

Black te versnellen." 

Wine in Black werd opgericht in 2011. Oprichter en CEO Stephan Linden zal na een overgangsfase 

midden 2019 het bedrijf verlaten, om zich bezig te gaan houden met nieuwe zakelijke 

ondernemingen. Wine in Black zal worden gerund door Christian Fricke, die zich in februari 2018 bij 

Wine in Black voegde. Hij zal ondernemend en onafhankelijk optreden. 

Stephan Linden: "Als start-up in een zeer competitieve markt hebben we veel geluk gehad dat we 

ervaren en succesvolle venture capitalists als Project A, e.ventures, btov, Black River Ventures en 

anderen voor ons hebben kunnen winnen. Wine in Black kon zich ontwikkelen naar een acht cijferige 

jaaromzet. Het is nu het juiste moment om met een strategische aandeelhouder de volgende 

groeifase in te gaan. De Zweedse Viva Group heeft ons overtuigd met haar zeer ondernemende 

aanpak, wereldwijde netwerk en diepe inzicht in de markt en zal Christian en het managementteam 

helpen om Wine in Black naar het volgende niveau te leiden." 

Christian Fricke: "Wine in Black begon als een gesloten winkelclub voor premium wijnen. In de 

afgelopen twee jaar is het model sterk ontwikkeld. Onze klanten waarderen de ons altijd wisselende 

assortiment om spannende wijnen te vinden en hun kennis over wijn uit te breiden. We willen een 

platform worden voor degenen die nieuwe, hoogwaardige wijnen willen ontdekken. De Viva Group 

deelt onze visie voor de verdere ontwikkeling van Wine in Black en zal onze strategische partner zijn 

bij het verder uitbreiden van onze kernmarkten en daarbuiten, met een zeer lange termijn 

perspectief. Ik ben erg blij met de nieuwe kansen die zich voordoen met deze sterke partner voor het 

hele team en onze marktpartners." 

Over de Viva Group 

De Viva Group (www.vivagroup.se) is al meer dan twintig jaar de grootste importeur voor wijn en 

sterke drank in Scandinavië. Over haar dochters Chris Wine & Spirits, Giertz Vinimport, The Wine 

Team, Winemarket en Iconic Wines, heeft het bedrijf een marktaandeel van bijna 25% bij 

Systembolaget, het Zweedse retailmonopolie. Internationaal is de Viva Group aanwezig met 

vestigingen in Finland, Noorwegen, China en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Duitsland wordt de 



Viva Group al vertegenwoordigd door hun lifestyle-georiënteerde online winkel Wine a Porter. 

Over Wine in Black 

Wine in Black is een toonaangevende online winkel voor premium wijn met een voortdurend 

veranderend assortiment van 300 wijnen tegen een gemiddelde flesprijs van vijftien euro. Het bedrijf 

is actief in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Wine in Black werd opgericht in 

2011 en gefinancierd door toonaangevende Europese durfkapitaalinvesteerders, waaronder Project 

A Ventures, Black River Ventures, e.ventures, Bright Capital, Passion Capital, btov, KFW, Keen Mind 

Ventures en de oprichters van KaufDA/Bonial International Group, Christian Gaiser en Tim Marbach. 

Meer informatie over Wine in Black is te vinden op http://www.wineinblack.nl. 

 

http://www.wineinblack.nl/

