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4 NOVOS ADMINISTRADORES
NOMEADOS PARA O PAINEL DE DIRETORES DA ID
LOGISTICS
Orgon, 9 de junho, 2021 – A Assembleia Geral do Grupo ID Logistics, realizada na segunda-feira em
31 de maio de 2021, nomeou 4 novos administradores para o Painel de Diretores da companhia.

HERVÉ MONTJOTIN
ADMINISTRADOR INDEPENDENTE E MEMBRO DO CONSELHO FISCAL
Hervé Montjotin, 56, é membro do Board de diretores da ID Logistics desde 2020.
Ele é presidente do grupo SOCOTEC depois de ter presidido o Grupo Norbert
Dentressangle. Hervé Montjotin vai trazer sua maestria do desenvolvimento de
uma companhia internacional de serviços. Seu conhecimento do mundo dos
transportes bem como sua expertise reconhecida em termos de aquisições.

ELÉONORE LADREIT DE LACHARRIÈRE
ADMINISTRADORA INDEPENDENTE
Eléonore Ladreit de Lacharrière, 41, é membro do comitê executivo do Grupo
Fimalac. Ela também assegura posições sênior em associações culturais e
sociais. Já uma parceira do Grupo [ID] através da Fundação Cultura e
Diversidade, ela já está familiarizada com a ID Logistics há alguns anos.
Éléonore de Lacharrière vai trazer à ID seus refinados conhecimentos em
Responsabilidade Social Corporativa alem do seu domínio sobre tópicos de
finanças.

GERARD LAVINAY
ADMINISTRADOR INDEPENDENTE
Depois de mais de 40 anos no Carrefour, Gérard Lavinay, 60, teve múltiplas
responsabilidades tanto como presidente de subsidiárias na Europa e América
Latina ou em posições de gerência na Matriz. Ele vai nos trazer seu excepcional
conhecimento internacional em varejo e suas evoluções.

VERA GORBACHEVA
ADMINISTRATORA
Vera Gorbacheva, 45, é Gerente Geral da ID Logistics Russia desde 2019, tendo
sido diretora-executiva adjunta desde 2012. Cidadã russa, ela foi a primeira
mulher a ser CEO de uma filial do Grupo. Vera Gorbacheva irá nos trazer seu
impecável conhecimento das operações russas da ID, uma visão diferente
daquelas do Oeste Europeu de operações logísticas, bem como sua forte
sensibilidade em Recursos Humanos.
"É um prazer dar as boas-vindas a esses 4 novos membros do Painel de Diretores da ID Logistics. A
experiência internacional deles nos campos de transporte e logística, RSC e varejo será um recurso
valioso para nós. Eu gostaria também de agradecer à Sra. Michèle Cyna e ao Sr. Muriel Mayette-Holtz,
que estão de saída, assim como a Sra. Jacques Veyrat, por seu comprometimento e apoio, os quais
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eles deram aos projetos do Grupo [ID] por tantos anos.” - Eric Hémar, Presidente da ID Logistics.
Seguindo essas nomeações, o Painel de Diretores da ID Logistics é agora composto em 50% de
administradores indenpentes, da seguinte forma:











Eric Hémar, Administrador, Presidente
Christophe Satin, Administrador, Diretor de Operações
Michel Clair, Administradora Independente e Diretora do Conselho Fiscal
Eléonore Ladreit de Lacharrière, Administradora Independente
Gérard Lavinay, Administrador Independente
Hervé Montjotin, Administrador Independente e membro do Conselho Fiscal
Vera Gorbacheva, Administradora, Diretora-gerente da ID Logistics da Rússia
Marie-Aude Hémar, Administradora, Representante da Sociedade Comète
Pascal Teranne, Administrador representante dos funcionários.
Jesus Hernandez, Censor, Diretor de Integração do Grupo

OS PERFIS EM DETALHE:
HERVÉ MONTJOTIN
Um graduado da École Normale Supérieure, “agrégé” em Ciências Sociais e detentor de um Mestrado em ESCP,
Hervé Montjotin começou sua carreira em 1989 na Bossard Consultants (atual Cap Gemini). Em 1995, ele
ingressou no Norbert Dentressangle Group (atual XPO Logistics). De 1995 a 2015, 20 anos em que o volume de
negócios cresceu de 300 milhões para 5 bilhões de euros, onde ele foi sucessivamente Gerente Geral de RH e da
Organização, Gerente Geral encarregado da Divisão de Transportes (2005) e finalmente Chairmain do Board
Executivo (2012). Desde setembro de 2016, ele é CEO do Grupo SOCOTEC (uma companhia importante na
França em gestão de risco, fornecendo serviços de inspeção, medição, assistência e aconselhamento, certificação
e treinamento).

ELÉONORE LADREIT DE LACHARRIÈRE
Uma graduada da Dauphine e ESSEC, ela é membro do Comitê Executivo da Fimalac, onde comanda a Fundação
Cultura e Diversidade desde sua criação em 2006. Eléonore Ladreit de Lacharrière é membro do Corpo de
Diretores do Museu do Louvre e Diretora do Conselho de Administração do Museu Rodin e do Belas-Artes em
Paris.

GERARD LAVINAY
Gérard Lavinay começou sua carreira na Euromarché em 1980. Ele ocupou vários cargos nessa cadeia de
hipermercados adquirida pelo Carrefour em 1991, primeiro na loja, então no departamento de logística.
Desde 1998, ele passou por várias posições no Carrefour na Grécia, depois na Diretoria Executiva do Carrefour
do Chile em 2003. Em 2004, ele retornou à França para ocupar a posição de Diretor de Supply Chain do Carrefour,
depois Gerente Geral de Organização de Sistemas de Informação e Supply Chain do Grupo. Em 2008, ele foi
nomeado Diretor Executivo dos Supermercados na França. Gérard Lavinay ingressou no Carrefour Bélgica em
2009 como Diretor Executivo e Diretor Geral. Em 2013, ele supervisionou as atividades do Carrefour no Norte
Europeu (Bélgica, Polônia e Romênia) e as equipes de coordenação e apoio de frete internacional. Em 2017,
Gérard Lavinay assumiu o cargo de Diretor Executivo de Mercadorias, Fluxos e Formatos. Ele estava encarregado
das mercadorias, a própria marca, supply chain e formatos. Depois de uma missão final no comando do Carrefour
Italia, ele reinvidicou seus direitos de aposentadoria. Atualmente ele é o presidente do Page Conseil.

VERA GORBACHEVA
Graduada na Povolzhsky State University of Telecommunications and Computer Science (diploma em engenharia
com honras) em 1998. Vera Gorbacheva desenvolveu habilidades de gerência durante a carreira em companhias
locais e internacionais de logística na Rússia. Ela começou trabalhando no setor de logística em uma empresa
local de logísitca há 18 anos atrás como lider de desenvolvimento regional (ela era responsável pelo
desenvolvimento dos serviços de logística em todas as regiões da Rússia, do noroeste ao distante Distrito Federal
do Leste). Ela continuou sua carreira como gerente de vendas e marketing em um 3PL local. Ela depois foi diretora
de desenvolvimento de negócios alfandegários em um provedor de serviços internacional e ingressou na ID
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Logistics da Rússia em 2012 como diretora de desenvolvimento de negócios durante o período de start-up da
companhia. 6 meses depois, ela foi nomeada como Diretora Executiva e em janeiro de 2019, foi nomeada
Presidente da ID Logistics na Rússia.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores
logísticos internacionais, com um faturamento em 2020 de 1,643 bilhão de euros.
Gerencia mais de 340 sites localizados em 17 países, representando 6 milhões m²
operados na Europa, América, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 21,5 mil
colaboradores. Com uma carteira equilibrada de clientes entre o varejo, indústria,
detail picking, saúde e comércio eletrônico, a ID Logistics oferece soluções
tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. No Brasil, conta
com mais de 5000 colaboradores e é comandada pelo Diretor-Geral, Jerome Jacek.
São mais de 860 mil m² de armazenagem, destinados à logística de players de grande
porte nos segmentos de varejo, industrial, FMCG, cosméticos e e-commerce, em mais
de 45 centros de distribuição aqui no Brasil. A ID Logistics está cotada no
Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN:
FR0010929125)
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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