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Viva Wine Group richt VIVA eCOM GROUP op en neemt Vinexus Group over 

De Zweedse Viva Wine Group breidt zijn e-commerce-activiteiten in Europa uit door op 1 november 

de VIVA eCOM GROUP GmbH op te richten. In de loop van deze stichting koopt het nieuwe bedrijf 

100% van de aandelen in de Vinexus-groep in Butzbach. Als onderdeel van de transactie neemt 

Christian Fricke (41), naast zijn taken als Managing Director van Wine in Black, de leiding van de 

nieuwe groep en alle dochterondernemingen over. 

Emil Sallnäs, oprichter en CEO van de Viva Wine Group: ‘by purchasing Wine in Black GmbH last year, 

we took the first step onto the European eCommerce market for premium wines. This acquisition 

was always intended as the first step in a strategic expansion of our business in Scandinavia. After the 

successful turnaround of Wine in Black, we are now looking forward to welcoming Vinexus and Wine 

Logistix as the next members of our group.’ 

Christian Fricke, Managing Director van VIVA eCOM GROUP GmbH: ‘we zien een groot potentieel in 

de B2C merken binnen de Vinexus Group (Vinexus, Shiraz & Co). Tegelijkertijd versterken we door de 

overname van Wine Logistix GmbH ook onze positie als innovatief en modern logistiek bedrijf, dat 

niet alleen een fulfilment-dienstverlener is, maar ook een succesvol B2B-handelsplatform en 

bemiddelaar tussen producenten, importeurs en retailers. Ik kijk uit naar de nieuwe kansen die zich 

voordoen via deze transactie voor ons, onze teams in Berlijn en Butzbach, en onze partners. We 

hebben een duidelijk streven om de komende jaren winstgevend te blijven groeien door middel van 

organische groei en verdere overnames.' 

De overname omvat Vinexus Deutschland GmbH, Wine Logistix GmbH, Wein für Profis GmbH en de 

logistieke site in Butzbach. Dieter Stoll, oprichter en aandeelhouder van Vinexus AG en Managing 

Director van Vinexus GmbH, behoudt zijn functie als Managing Director van Vinexus GmbH om de 

overgang naar de nieuwe groep te ondersteunen. Michael Mett, algemeen directeur van Wine 

Logistix GmbH en aandeelhouder van Vinexus AG, verlaat het bedrijf om zich volledig op zijn andere 

professionele activiteiten te concentreren 

Dieter Stoll: ‘Wij hebben Vinexus opgericht uit passie voor wijn, IT en logistiek, en zijn trots op wat 

we hebben bereikt in iets minder dan twintig jaar. In de Viva Group hebben we een uitstekende 

opvolger gevonden, die onze visie en waarden deelt om in de volgende groeifase ons partnermodel 

verder uit te breiden.’ 

 

Meer informatie: www.viva-ecom.group 

Perscontact: presse@wine-in-black.de 


