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DIRETORIA DE FUSÕES E AQUISIÇÕES DO GRUPO
O executivo Michael Chalchat acaba de assumir a recém-criada Diretoria de M&A (fusões e
aquisições) do Grupo ID Logistics, multinacional de logística presente em 18 países em todo o
mundo. Mestre em finanças corporativas, Chalchat iniciou sua carreira na consultoria Deloitte,
sediada no EUA, como gerente responsável pela auditoria financeira de grupos internacionais.
Ingressou na ID Logistics em 2013, onde ocupou o cargo de gerente de risco participando
ativamente de auditorias e da integração das aquisições feitas pela ID Logistics.
A missão de Michael Chalchat é implantar a estratégia de aquisições do Grupo ID Logistics com
uma abordagem de crescimento externo, gerenciando projetos de aquisição tanto na França como
internacionalmente. Michael Chalchat irá responder a Yann Perot, Diretor Geral de Assuntos
Financeiros do grupo.
"Estou feliz pela nomeação de Michael como Diretor de M&A (fusões e aquisições). O cargo recémcriado visa fortalecer a equipe de Gestão Financeira da ID Logistics para que continuemos a
crescer de maneira controlada. “Isso nos permitirá alcançar o objetivo de estarmos presentes nos
principais países europeus, principalmente por meio de aquisições externas, diversificando nossa
carteira de clientes ", comentou Eric Hémar, CEO do Grupo ID Logistics.
SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2018 de 1,410 bilhão de euros. Gerencia mais de 300
sites localizados em 18 países representando 5,5 milhões m² operados na Europa, América Latina,
Ásia e África, tendo ao seu dispor 20 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de clientes
entre a distribuição, a indústria, a saúde e o comércio eletrônico, 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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