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Readly koopt Frankrijks abonnementsplatform 
Toutabo, de eigenaar van ePresse 

 

En verwerft hiermee een leidende positie in Frankrijk 
 

Readly, de Europese categorieleider op het gebied van digitale 

tijdschriftabonnementen, verwerft 97,3% van de uitgegeven aandelen in Toutabo, 

een toonaangevende abonnementsprovider in Frankrijk en eigenaar van het digitale 

abonnement platform ePresse. De totale aankoopprijs bedraagt ongeveer 8,2 

miljoen euro. Met de overname vergroot Readly zijn aanbod tot 6.000 titels van meer 

dan 1.000 uitgevers. 

 

Achtergrond en reden 

Frankrijk is de grootste tijdschriftenmarkt in Europa, inclusief kranten wordt deze 

geschat op ongeveer 7,2 miljard dollar in 2021, met een digitale penetratie van 

ongeveer 30 procent. Door de overname voegt Readly een hoge kwaliteit Franse 

contentportfolio toe van meer dan 1.000 tijdschriften en 300 kranten, van ongeveer 

280 uitgevers. De overname zal Readly’s Europese leiderschap in de leescategorieën 

versterken, met een totaalaanbod van meer dan 6.000 tijdschriften en kranten, van 

meer dan 1.000 uitgevers. De aanwinst in Frankrijk zal Readly versterken door de 

combinatie van Toutabo's leidende positie, lokale expertise en sterke relatie met 



 

uitgevers en commerciële partners, en Readly's technische middelen, 

productontwikkeling, wereldwijd bereik en mogelijkheden om groei te creëren. De 

overname markeert de volgende stap in het groeitraject van Readly en zal in de loop 

van de tijd de financiële doelstellingen van Readly ondersteunen. 

 

– Het betreden van de Franse markt is al geruime tijd een strategische prioriteit. Door de 

overname verwerven we van de ene op de andere dag een leidende positie in Frankrijk 

met een lokaal team, sterke relaties met uitgevers en geweldige commerciële partners. 

Met leidende posities in de belangrijkste Europese markten zijn we goed gepositioneerd 

voor verdere groei en expansie. We zijn verheugd om onze abonnees een ongeëvenaard 

Europees contentportfolio aan te bieden dat nu ook de beste Franse titels bevat. Het hele 

team wil uitgevers graag een wereldwijd bereik, meer inkomsten en een goudmijn aan 

inzichten bieden, en ook samenwerken met andere bedrijven om kwaliteitsjournalistiek 

digitaal dichter bij de consument te brengen, vertelt Maria Hedengren, CEO van Readly. 

 

Toutabo's toonaangevende contentportfolio omvat wereldwijde tijdschriften zoals 

Cosmopolitan, GQ en Vogue, evenals populaire nationale merken zoals Paris Match 

en Society. Verder omvat het hoog aangeschreven kranten zoals Les Echos, Le 

Journal du Dimanche en Libération en internationale titels zoals de internationale 

editie van The New York Times. Het portfolio stelt Readly in staat Franstalige 

consumenten aan te trekken in bestaande markten over de hele wereld en Franse 

uitgevers in staat te stellen meer inkomsten te genereren met hun inhoud en hun 

digitale voetafdruk te vergroten. 

 

– We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij een baanbrekende Europese categorieleider 

zoals Readly. Ik ben ervan overtuigd dat Readly's wereldwijde contentportfolio, bereik en 

productmogelijkheden grote groeimogelijkheden zal bieden en de digitale transformatie 

van de tijdschriftenindustrie zal versnellen. Onze gedeelde ambitie om 

kwaliteitsjournalistiek toegankelijk te maken voor een digitaal publiek zal uiteindelijk 

resulteren in een groter lezerspubliek van Franse tijdschriften en kranten, zowel in 

Frankrijk als in andere Franstalige markten. Ik kijk ernaar uit om de krachten te bundelen 

met het Readly-team, aldus Jean-Frédéric Lambert, CEO van Toutabo. 

 



 

 

 

Noot voor de redactie 

 

Via deze link is het Engelse persbericht te lezen met meer informatie. 

Via deze link is rechtenvrij beeldmateriaal omtrent Readly, Toutabo en ePresse te 

downloaden. 

Maria Hedengren, CEO van Readly en Johan Adalberth Readly’s CFO zijn beschikbaar 

voor interviews. 

 

Over Readly 

Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers onbeperkt toegang 

hebben tot ruim 5.000 nationale en internationale magazines - allemaal in één app. 

Het bedrijf is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is vandaag de dag één 

van de meest toonaangevende bedrijven in Europa omtrent digitale magazine 

abonnementen, met gebruikers in 50 markten. In samenwerking met ongeveer 900 

uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Het doel van Readly is 

om de magie van magazines naar de toekomst te brengen, waardoor de consument 

kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In 2020 verspreidde Readly meer dan 

140.000 magazine-uitgaven die 99 miljoen keer zijn gelezen. 

 

https://corporate.readly.com/media/press-releases/2021/readly-enters-into-agreement-to-acquire-toutabo-the-owner-of-epresse-establishing-a-leading-position-in-france/
https://we.tl/t-93udIuIzUE


 

Over Toutabo  

Toutabo is een toonaangevende Franse abonnementsaanbieder met een sterk B2C- 

en B2B-aanbod dat zich voornamelijk richt op digitale abonnementen op tijdschriften 

en kranten via het digitale abonnement en de all-you-can-read-app ePresse. In 2020 

rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van ongeveer 6,6 miljoen euro, een 

brutomarge van 35 procent en een EBITDA van -173 duizend euro. Toutabo heeft 14 

medewerkers en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. 
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