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A KKR anuncia investimento na Fotolia
NOVA IORQUE, 16 de Maio 2012. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (juntamente com os seus
afiliados, "KKR"), anunciaram hoje um investimento de capital de USD$ 150 milhões na Fotolia.
Além disso, a KKR, a TA Associates e a Fotolia trabalharam com os Mercados de Capitais da KKR
e com vários bancos para conseguir o investimento de USD$ 150 milhões para a empresa.
Fundada em 2005, a Fotolia oferece aos seus usuários mais de 17 milhões de vídeos e imagens
digitais. A Fotolia é a principal plataforma de microstock na Europa e está classificada entre os
melhores sites de fotografia do mundo. A Fotolia oferece um mercado único onde os fotógrafos
podem vender suas imagens. Diariamente, fotógrafos e designers enviam milhares de novas
imagens e vídeos para a plataforma da Fotolia. Os fotógrafos recebem uma comissão por cada
imagem que é vendida através da Fotolia. A Fotolia oferece benefício para ambos os fotógrafos e
consumidores, protegendo os direitos de propriedade intelectual e gerando rendimentos para os
fotógrafos, ao mesmo tempo disponibilizando imagens de qualidade a preços acessíveis aos seus
consumidores.
Oleg Tscheltzoff, cofundador e presidente da Fotolia, afirmou: “Depois de apenas sete anos, este
investimento é um testemunho do nosso rápido progresso como empresa. Estamos extremamente
orgulhosos de ter a KKR, uma das maiores e mais respeitáveis empresas de capital privado, como
principal investidor da Fotolia. A KKR, assim como a Fotolia, acredita na filosofia do crescimento
através da inovação e será um valioso contribuidor de capital empreendedor. O nosso novo
parceiro oferece capacidades operacionais e uma enorme rede que ajudará a Fotolia a acelerar
seu crescimento. A extensa rede mundial da KKR nos permitirá consolidar a nossa liderança
global na indústria de fotografia “stock” e avançar em nosso objetivo de ser a maior fonte global de
inspiração para os designers e consumidores de conteúdos criativos”.
Philipp Freise, líder da European Media Investments da KKR, comentou: “Estamos muito
animados de sermos parceiros de uma equipe que transformou uma ideia na plataforma líder
mundial de microstock com forte liderança na Europa. A empresa tem crescido significativamente
desde 2005 e tem demonstrado consistentemente o tipo de inovação e liderança que procuramos
em nossos investimentos em mídia digital. Este investimento tem a finalidade de estimular um
crescimento ainda maior e promover uma nova fase de desenvolvimento, com a qual a KKR
contribuirá com todas suas capacidades”.
A Fotolia recebeu seu primeiro investimento em crescimento da TA Associates em 2009.
Jonathan Meeks, diretor geral da TA Associates, acrescentou: “Estamos felizes de sermos
parceiros da Fotolia nestes últimos três anos e em parceria com o Oleg e sua equipe, promovendo
o crescimento contínuo da empresa. Damos as boas vindas à KKR como novo investidor e
estamos ansiosos para trabalharmos em conjunto para agregar ainda mais valor à Fotolia”.
O Barclays atuou como único assessor financeiro da KKR, enquanto a NOAH Advisors atuou
como único assessor financeiro da Fotolia e dos seus acionistas.
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Sobre a Fotolia
Sediada em Nova Iorque, a Fotolia opera em 15 países em 11 idiomas (inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano, português, polaco, russo, japonês, turco e coreano). Com mais de 17 milhões
de imagens digitais e vídeos à sua escolha, a Fotolia disponibiliza um dos maiores bancos de
imagens de alta qualidade. Mais de 3 milhões de clientes escolhem a Fotolia para comprar
imagens, vetores e vídeos em HD livres de royalties e a preços acessíveis. Com o lançamento da
Infinite Collection, a Fotolia tornou-se a primeira empresa de microstock no mundo a oferecer
tanto imagens profissionais quanto imagens da comunidade digital em um único site. Sua
liderança no setor de imagens digitais é reconhecida por suas parcerias com empresas
conceituadas como a Associated Press, entre outras. No início deste ano, a Fotolia adquiriu a
Wilogo, uma communidade digital de designers profissionais. Visite as páginas da Fotolia no
Facebook e no Twitter. Para mais informações visite o site da Fotolia: http://br.fotolia.com

Sobre a KKR
Fundada em 1976 e dirigida por Henry Kravis e George Roberts, a KKR é uma empresa líder de
investimento global com 62,3 bilhões em bens sob gestão desde 31 de Março de 2012. Com
escritórios em todo o mundo, KKR gere bens através de uma variedade de fundos de investimento
e contas que abrange várias classes de bens ativos. A KKR procura agregar valor, oferecendo
competências operacionais às empresas associadas através de uma supervisão ativa e
monitoramento de seus investimentos. A KKR complementa seu amplo conhecimento de
investimento e reforça as interações com os investidores através da sua relação com o cliente e
através de uma plataforma de mercados de capitais. A KKR é publicamente negociada no
mercado de ações de Nova Iorque. Para mais informações visite o site da KKR: www.kkr.com

Sobre a TA Associates
Fundada em 1968, a TA Associates é uma das maiores e mais experientes empresas de equidade
privada de crescimento de mercado de médio porte. A empresa tem investido mundialmente em
mais de 400 empresas e levantou mais de 16 bilhões em capital. Com escritórios em Boston,
Menlo Park, Londres, Mumbai e Hong Kong a TA Associates lidera aquisições e recapitalizações
minoritárias de empresas em ascensão nas áreas de saúde, tecnologia, serviços financeiros,
serviços às empresas e indústrias de consumo. Mais informações sobre TA Associates podem ser
encontradas na página www.ta.com

