GRUPO ID LOGISTICS EXPANDE E SE INSTALA EM
PARQUE LOGISTICO NA ESPANHA
Para atender a um cliente do segmento de moda e perfumaria em solo espanhol, o Grupo ID Logistics irá se
instalar no Castellar del Valles, parque logístico localizado a noroeste de Barcelona. As instalações de 50
mil m² são da SEGRO, parceiro do grupo na França.
De acordo com Eric Hemar, presidente e CEO da ID Logistics, a “SEGRO é um dos nossos principais
parceiros de investimento na França e estamos muito satisfeitos em estender esta colaboração à Espanha.
O site Castellar del Valles está muito bem localizado e eu gostaria de agradecer a equipe da SEGRO pelo
seu profissionalismo em ajudar a ID Logistics a atender as exigentes especificações do mercado espanhol”.
A ID Logistics arrendou as instalações por um período de 10 anos.
SOBRE A SEGRO
A Segro é a primeira empresa europeia especializada em imóveis industriais e de logística, administrando
mais de 6 milhões de m² no valor de mais de 8,9 bilhões de euros. O grupo opera em nome de clientes de
setores variados no Reino Unido e em nove países europeus.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado em 2015 um
volume de negócios de 930,8 milhões de euros. O grupo gerencia 275 sites localizados em 16 países,
representando 5 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e África, com 18,5 mil
colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e comércio eletrônico e com expertise no preparo
de pedidos unitários, a ID Logistics se caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma
abordagem sustentável. As ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE
Euronext Paris, B (código ISIN: FR0010929125). O Grupo é dirigido por Eric Hémar.
ID LOGISTICS BRASIL
Maior filial do grupo, a ID Logistics Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base
para o desenvolvimento de outras filiais na América Latina. Nos últimos dois anos, a operação brasileira
tem crescido a uma taxa de 25% ao ano.
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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