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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
Laurent Nicastro, novo Diretor de Operações
do Grupo ID Logistics
Cavaillon (França), 22 de março de 2017: A ID Logistics designou Laurent Nicastro para o cargo de Diretor de
Operações e membro do Comité de Direção. No seu novo posto, efetivo desde 1 de fevereiro de 2017, Nicastro
terá como responsável direto a Christophe Satin.
Laurent Nicastro, presentemente com 45 anos, começou a sua carreira em 1997 em Hays Logistique
(atualmente Kuehne & Nagel) na qualidade de Diretor da Plataforma Logística para clientes como a Honda e a
Christian Dior. Posteriormente, ocupou cargos como o de Diretor de Projetos no departamento de Consumo e
Indústria em 2000, Diretor de Plataforma para o Carrefour em 2003 e, finalmente, Diretor Executivo da
sucursal belga Logistics Nivelles para o mesmo cliente em 2006.
Em 2007, Laurent Nicastro uniu-se ao Grupo Castorama na qualidade de Diretor de Logística para França.
Durante os 10 anos que esteve em Castorama, desempenhou o cargo de diretor do departamento da Cadeia de
Abastecimento (2012) e, em 2014, tornou-se diretor da Cadeia de Abastecimento, TI e Organização. Além
disso, fez ainda parte do Comité de Direção do grupo em 2012.
Nicastro licenciou-se na Universidade de Panthéon-Sorbonne e fez uma pós-graduação em Gestão Logística e
Engenharia de Transportes na Universidade de Ciências e Tecnologia de Lille.
No desempenho das suas novas funções em ID Logistics, Laurent será o responsável pela excelência
operacional do Grupo, satisfação dos clientes e rentabilidade das plataformas.
Laurent assume as funções executadas até ao momento por Vincent Fontaine, nomeado Diretor Executivo das
filiais de Benelux.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2016 de 1.070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter
275 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina,
Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores
como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), entre outros, a ID
Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no
Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125)
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