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Yhdysvaltalaisräppäri A$AP Rocky Klarnan sijoittajaksi –
toimii päivän yrityksen toimitusjohtajana

New York, 1. kesäkuuta, 2021 – Shoppailu- ja

maksupalveluyhtiö Klarna julkisti tänään, että

Rakim Mayers, joka tunnetaan paremmin

taiteilijanimellä A$AP Rocky, on yhtiön uusi

osakas ja toimii päivän Klarnan

toimitusjohtajana.

“A$AP Rockya ei voi lokeroida: hän on
muusikko, näyttelijä, �lantrooppi,
muotivaikuttaja, ja ennen kaikkea henkilö, joka
ymmärtää mitä yleisö haluaa. Hän haastaa
vallitsevia toimintatapoja päivittäin. "Koska
vähittäiskaupan asiakaskokemuksen
kehittämiseen tarvitaan nyt uusia avauksia,
vastuullisia tekoja, sekä kykyä kuratoida
sisältöä, uskomme että Klarnalla on häneltä
paljon opittavaa. Ja nyt kun Klarnan
perustamisesta on jo 16 vuotta, uskon

ansaitsevani yhden vapaapäivän”, kommentoi
Sebastian Siemiatkowski, Klarnan
toimitusjohtaja ja perustaja.

A$AP Rocky on arvostettu muusikko, näyttelijä
sekä �lantrooppi ja luonnollinen henkilö
ottamaan ohjat käsiinsä, sillä hän jakaa Klarnan
palon uuden kehittämistä ja kuluttajien voimaannuttamista kohtaan. A$AP Rocky on jatkuvasti
itseään kehittävä haastaja jolla on monivivahteinen tyylitaju, mikä tekee hänestä täydellisen
kumppanin tukemaan Klarnan modernin shoppailukokemuksen jatkuvaa kehitystä.

“Klarna on yritys, jolla on katse kohti tulevaa ja joka välttää tyytymistä nykytilaan, jonka takia
yhteistyö heidän kanssa tuntuu innostavalta”, sanoo A$AP Rocky. “Minusta on mahtavaa päästä
tekemään yhteistyötä monella tapaa, esimerkiksi auttamalla ihmisiä löytämään tyylinsä uudelleen,
muodin talvihorroksen loppuessa”.

Rocky nimetään Klarnan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1. kesäkuuta, jolloin hän päättää muodin
maailmanlaajuisen talvihorroksen ja kutsuu kaikki löytämään uudelleen laittautumisen ilon. Tätä



vauhdittaakseen Rocky kuratoi eksklusiivista kierrätykseen ja vintage-muotiin keskittyvää sisältöä
Klarnan sovellukseen.

Lisäksi Rocky liittyy Klarnan juuri lanseeraamaan GiveOne -vastuullisuushankkeeseen sitoutumalla
ohjaamaan yhden prosentin sijoituksistaan projekteihin, jotka suojelevat ilmastoa ja maapallon
biodiversiteettiä. Rockyn valinta on kenialainen Mitti Alliance Ltd ja sen perustaja Michael Waiyaki,
joka pyrkii ehkäisemään metsien hävittämisestä johtuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Lahjoituksen vaikutusta tullaan seuraamaan Rockyn puolesta tulevien vuosien ajan.

Klarna ja A$AP Rocky julkaisevat pian lisätietoa yhteistyön jatkosta.
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Klarnasta

Klarna tekee shoppailusta smooothia. Klarnan avulla maksat heti tai vasta tuotteen saavuttua. Yli 250 000
kauppiasta tarjoaa Klarnan innovatiivisen shoppailukokemuksen asiakkailleen verkossa ja myymälässä. Näiden
joukossa ovat esimerkiksi H&M, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, Nike ja
AliExpress. Yrityksen arvoksi on tällä hetkellä arvioitu 31 miljardia dollaria, mikä tekee Klarnasta Euroopan
arvokkaimman Fintech-yrityksen ja yhden maailman suurimmista yksityisistä �ntech-yrityksistä. Klarna on
perustettu vuonna 2005, sillä on yli 3 500 työntekijää ja se toimii 17 maassa. Lue lisää: klarna.com

https://www.giveone.com/

