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COMUNICADO DE IMPRENSA

Rick Lyu nomeado diretor-geral da ID Logistics China
Cavaillon, 18 de outubro 2017 – ID Logistics anuncia hoje a nomeação de Rick Lyu para o cargo de Diretor-geral
na China. Ele reportará a Christophe Satin, Diretor de Operações do grupo. Este compromisso teve efeito
efetivo a partir 1 de setembro de 2017.
Rick Lyu, 49 anos, possui mais de 25 anos de experiência na indústria da logística na China. Começou a sua
carreira em 1993 quando integrou a Saima Avandero SPA, uma empresa líder em carga e transporte
internacional em Itália, como representante chefe na China e delegado GM desta joint venture na China.
Depois escolheu estudar na Universidade Fontys na Holanda tendo-se mudado para a Universidade de
Plymouth na Inglaterra, onde terminou o seu mestrado em logística internacional.
De regresso à China, Rick assumiu uma série de funções, primeiro com a DTW FEDEX, em 2001, como Diretorgeral Sénior em Engenharia e, posteriormente, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios na China da ABX
Logistics, em 2002. Em 2004, Rick foi nomeado Diretor Sénior de Planeamento e Engenharia na TNT China
(renomeada CEVA Logistics a partir de 2006). Em 2013, Rick integrou a KERRY EAS Logistics como Vice-Diretorgeral na China Oriental, responsável pela filial de Xangai, administrando principalmente negócios de logística
de contratos, incluindo transporte, armazenamento e formalidades aduaneiras.
Neste seu novo papel na ID Logistics, Rick supervisionará o desenvolvimento comercial do Grupo na China,
incluindo operações de armazenamento e continuará a diversificar o portfólio de clientes.
Rick Lyu substitui Jean-Marie Guérin que é chamado a assumir novas responsabilidades.

SOBRE ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma faturação em
2016 de 1 070 milhões de euros. A ID Logistics tem 290 instalações em 17 países, alcançando cerca de 5,5
milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor
19.000 colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria,
cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico, 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). O Grupo é dirigido por Eric Hémar. Siga-nos no
Linkedin.
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