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/// PRESS RELEASE
ID Logistics anuncia uma aquisição estratégica e expande
/// COMUNICADO DE IMPRENSA
sua presença para os Estados Unidos ao adquirir as
atividades da Jagged Peak.



Aquisição das atividades da empresa americana Jagged Peak, especialista em logística de
comércio eletrônico, por USD 15 milhões;



Extensão da presença geográfica da ID Logistics para a América do Norte



Novas oportunidades de desenvolvimento para a ID Logistics em um dos maiores mercados
do mundo

Orgon, 28 de novembro de 2019 às 08:00 - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) um dos líderes
europeus em logística de contratos, anuncia a aquisição dos ativos da empresa americana Jagged Peak,
uma empresa de serviços de logística especializada em comércio eletrônico, multicanais e produtos de
consumo.
Eric Hémar, presidente e CEO da ID Logistics comentou: «Esta aquisição representa uma oportunidade
estratégica excepcional para estender a presença geográfica do Grupo a um novo continente. Além do
mercado americano, um país com um potencial muito forte para nossa atividade, essa operação
demonstra a confiança e a satisfação da Nespresso, um de nossos clientes de longa data que nos confia
a gestão de seus fluxos logísticos nos Estados Unidos ».
Fundada em 2000 e com sede em Tampa, Flórida, a Jagged Peak é uma empresa de serviços logísticos
especializada em comércio eletrônico, que faturou USD 80 milhões em 2018 e possui
aproximadamente 200 funcionários.
O Jagged Peak se destaca por sua capacidade de implementar uma oferta de preparação e distribuição
de pedidos nos Estados Unidos, por uma rede própria ou de parceiros, graças a uma organização
eficiente e um sistema de TI exclusivo. Essa ferramenta de gerenciamento integrado, que inclui
módulos do OMS (sistema de gerenciamento de pedidos), WMS (sistema de gerenciamento de
armazém) e TMS (sistema de gerenciamento de transporte), oferece aos principais clientes de
comércio eletrônico a oportunidade de distribuir seus produtos pela América do Norte em tempo
recorde.
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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
Uma parte significativa da receita da Jagged Peak é obtida com a Nespresso para seus canais de
negócios B2B e B2C, inclusive através de Market Place líderes no comércio eletrônico americano. Um
cliente histórico na Europa, a Nespresso está encantada por poder contar com a experiência da ID
Logistics e expandir sua parceria nos Estados Unidos, que é um de seus mercados em rápido
crescimento.
Por meio dessa aquisição, a ID Logistics está expandindo o escopo de suas operações nos Estados
Unidos, abrindo caminho para novas oportunidades de crescimento orgânico e externo.
O valor da aquisição da Jagged Peak é de USD 15 milhões e o fechamento do negócio é esperado antes
do final de 2019, após aprovação pelas autoridades americanas competentes.

SOBRE A JAGGED PEAK
A Jagged Peak é uma provedora de soluções de logística integrada para o comércio eletrônico,
alavancando tecnologia e serviços dedicados para criar um negócio evolutivo, que aprimora a
experiência do cliente. Sua tecnologia de comércio eletrônico, serviços digitais, experiência em
gerenciamento de mercado e infraestrutura de logística para gerenciamento do pedido trabalham em
harmonia para aumentar a eficiência e ajudar os clientes a entrar no mercado rapidamente.
A empresa oferece uma solução completa que suporta todas as operações e também fornece soluções
personalizadas que suportam funções específicas. Quaisquer que sejam as necessidades, o portfólio
de ofertas da Jagged Peak e a equipe de especialistas criam a solução certa para que os clientes tenham
crescimento dos negócios e uma forte vantagem competitiva.
Para mais informações, visite: www.jaggedpeak.com.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível
internacional, 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 o
varejo, 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 NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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