
 

 

 

 

Home24 AG benoemt Johannes Schaback tot Chief Technology 

Officer in de Raad van Bestuur 

 

Berlijn, 28 maart 2018 - Home24 AG (samen met haar geconsolideerde dochterondernemingen            

‘home24’), het leidende pure play home & living e-commerce platform van Europa en Brazilië, heeft               

IT-specialist Johannes Schaback tot chief technology officer (CTO) in de Raad van Bestuur benoemd.              

In deze nieuw gecreëerde functie zal Schaback verder helpen met het ontwikkelen van home24 tot               

leidend technologiebedrijf in de branche home & living. 

 

Lothar Lanz, voorzitter van de Raad van Commissarissen van home24: “We zijn heel blij dat we                

Johannes Schaback, een succesvolle tech-ondernemer met veel ervaring, voor ons hebben kunnen            

winnen. Home24 is nu al een innovatief bedrijf en Johannes Schaback zal bij de verdere ontwikkeling                

van het e-commerce platform een bepalende rol spelen.” 

 

Johannes Schaback: “home24 is een van de spannendste technologie- en          

e-commerce-ondernemingen van Europa en heeft een sterk team aan boord. Ik kijk uit naar deze               

nieuwe uitdaging en ben ervan overtuigd dat we de verdere groei van het bedrijf samen vorm                

kunnen geven.” 

 

Johannes Schaback is oprichter en leidinggevende vennoot van het in 2009 in het leven geroepen               

Visual Meta GmbH, een metasearch platform met 250 medewerkers dat inmiddels in 14 landen actief               

is en in 2011 voor het grootste deel door de Axel Springer Groep werd overgenomen. Daar leidde                 

Schaback tot zijn vertrek het technologie- en productteam van rond 60 medewerkers. Voor de              

oprichting van Visual Meta hield hij zich aan het Fraunhofer Institut bezig met softwaretechnologie              

en machine learning, en werkte hij aansluitend als ontwikkelaar bij Rocket Internet. Schaback begint              

op 1 april 2018 met zijn nieuwe baan en vult de Raad van Bestuur, bestaande uit Marc Appelhoff,                  

Christoph Cordes en Dr. Philipp Kreibohm, aan. 

 

 



Over home24 SE 

Home24 is hét leidende pure-play home & living e-commerce platform van continentaal Europa en              

Brazilië. Met meer dan 85.000 producten, die bij meer dan 500 fabrikanten worden ingekocht, heeft               

home24 een uniek aanbod van grote en kleine meubels, tuinmeubels, matrassen en verlichting.             

Home24 is gevestigd in Berlijn en heeft wereldwijd meer dan 1.000 mensen in dienst. De               

onderneming is actief op zeven Europese markten: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland,           

Zwitserland, België en Italië. Daarbij is home24 aanwezig in Brazilië. In Europa levert het bedrijf haar                

producten - ongeacht grootte en gewicht - gratis aan huis én haalt ze gratis op als de klant toch niet                    

tevreden is. Het assortiment van home24 omvat veel merken, waaronder een groot aantal eigen              

merken. Home24 is genoteerd aan de beurs van Frankfurt (ISIN DE000A14KEB5). Meer informatie is              

te vinden op www.home24.com. 

 

Contact 

Stuur voor meer informatie een mailtje naar pers@home24.nl. 

 

Wettelijke bepaling 

Deze publicatie bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten,             

verwachtingen, veronderstellingen en informatie van het management van de vennootschap.          

Toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en ontwikkelingen en brengen            

bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee. Als gevolg van verschillende factoren kunnen               

de werkelijke toekomstige resultaten, ontwikkelingen en gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die die in             

deze verklaringen worden beschreven; noch de vennootschap, noch enige andere persoon neemt enige             

verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de meningen die in dergelijke verklaringen worden geuit of                

geïmpliceerd. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om de toekomstgerichte uitspraken in deze              

publicatie te actualiseren. 

   

http://www.home24.com/

