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COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics adquire a Logiters,
operador logístico líder em Espanha e Portugal, reforçando a sua
posição de liderança na Europa
•

Aquisição de 100% da Logiters, um dos operadores líder no mercado da “Logística de
Contrato” na Península Ibérica (€ 250 M em receitas).

•

Entrada em novas áreas de negócio tais como “Saúde”, “Farmacêutico” e “Automóvel”.

•

Reforço da sua presença geográfica na Europa, que será responsável por 82 % das receitas
em 2015 (base proforma).

•

Manutenção de uma sólida estrutura financeira com um Rácio de Alavancagem de
aproximadamente 1,2x profoma EBITDA após aquisição.

27 Junho 2016 – A ID Logistics e o fundo de Private Equity “Corpfin Capital” anunciaram hoje que
assinaram um acordo para a ID Logistics adquirir 100% da Logiters, operador logístico líder em
Espanha e Portugal.
AQUISIÇÃO DA LOGITERS
Ao adquirir a Logiters, a ID Logistics prossegue ativamente a sua estratégia de crescimento internacional.
O grupo vai consolidar a sua posição de liderança na Europa, mantendo o seu modelo de "pure player" no
mercado da “Logística de Contrato”.

A Logiters opera mais de 50 armazéns equivalentes a 750.000 m² e emprega 3.300 pessoas. Em
2015 a empresa obteve receitas totais de € 250 milhões.
Devido a esta significativa aquisição estratégica, a ID Logistics irá entrar em novas áreas de negócio com
elevado potencial de crescimento tais como os sectores da Saúde, Farmacêutico e Automóvel, bem como
reforçar a sua posição de liderança em áreas de negócio chave, tais como o Retalho e “Produtos de Grande
Consumo”, servindo uma ainda mais diversificada e prestigiada base de clientes.
Com a aquisição da Logiters, a ID Logistics irá alargar as suas competências e “know-how”, servindo os
seus clientes com as melhores práticas em termos de TI, Engenharia e Serviços de Valor Acrescentado,
tais como soluções “pooling”.
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Ao mesmo tempo, o Grupo irá expandir a sua presença geográfica na Europa, que representará 82% das
receitas em 2015, numa base proforma.

DESCRIÇÃO DA TRANSAÇÃO

A transação assentou num EV (enterprise value – valor empresa) de €85 milhões, integralmente
pago em “cash”. A ID Logistics manterá uma estrutura financeira sólida, com um rácio de
alavancagem de aproximadamente 1,2x proforma EBITDA pós-aquisição.
A transação permanece sujeita à aprovação das autoridades reguladoras espanholas,
competentes em fusões e aquisições, controle e monitorização. Durante o verão de 2016 está
prevista a conclusão deste processo.

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Eric Hémar, CEO da ID Logistics referiu: "A aquisição da Logiters é mais um marco importante na
estratégia de crescimento da ID Logistics. Estamos a aumentar rapidamente a escala e presença
das nossas operações na Europa, reforçando a nossa posição de liderança em Espanha e entrando
no mercado Português de uma forma significativa. Graças á forte equipa de gestão da Logiters,
com um alto nível de competências técnicas e forte relacionamento com os seus clientes, a ID
Logistics tem a oportunidade de alcançar grande visibilidade em setores de atividade tais como
a “Saúde”, “Farmacêutico” ou “Automóvel”, consolidando ao mesmo tempo a sua posição de
liderança de mercado nos tradicionais setores de Retalho e “Produtos de Grande Consumo”.
Adicionalmente, a Logiters permitirá termos acesso a ainda mais significativas oportunidades de
negócio e de retirar maiores benefícios para os nossos clientes de longa data, bem como para os
novos. Graças à nossa comprovada capacidade para adquirir novos negócios, estou confiante de
que vamos fácil e rapidamente integrar as equipas da Logiters na nossa organização e oferecerlhes estimulantes oportunidades de carreira e de negócio ".
Luis Marceñido, CEO da Logiters, referiu: "Estamos muito entusiasmados por fazer parte da ID
Logistics, um grupo líder no mercado da “Logística de Contrato” na Europa. É uma verdadeira
oportunidade oferecer aos nossos clientes uma solução Pan-Europeia. Estamos felizes por
compartilhar o mesmo espírito empreendedor e uma abordagem orientada para o cliente. Este
acordo com a ID Logistics abre um empolgante novo capítulo para as equipas Logiters, com novos
desafios e novos sucessos futuros."

ID Logistics
Avda. Av. Doctor Severo Ochoa nº 51,
planta 2ª, Edificio CASABLANCA
28100, Alcobendas (Madrid)

SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOSTENIBLES

www .id-logistics.com

COMUNICADO DE IMPRENSA
Alvaro Olivares, Partner da Corpfin Capital, acrescentou: Tivemos orgulho em ter acompanhado com
sucesso a Logiters ao longo dos últimos anos numa fase importante de recuperação, trabalhando em
estreita colaboração com a sua equipe de gestão para alcançar uma posição única de liderança no
mercado da Península Ibéria. Beneficiámos de um notável conjunto de competências e dedicação de
todos os funcionários e gestores e queremos agradecer-lhes pelo desempenho alcançado. Estamos

convencidos que unindo-se ao grupo ID Logistics, a Logiters será capaz de continuar a desenvolver
todo o seu potencial.

SOBRE a ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional especializado em “Logística de Contrato”, com vendas de 930
milhões de euros em 2015. O grupo tem cerca de 200 sites localizados em 14 países, representando
aproximadamente 4 milhões de m2 em infraestruturas de armazenagem operados na Europa, América
Latina, Ásia e África, com 13,000 colaboradores. Com um portfolio de clientes distribuído pelos sectores
de Retalho, Indústria e E-Commerce, a ID Logistics fornece soluções com elevados índices tecnológicos e
está firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está listada no
mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B (Código ISIN: FR0010929125). O Grupo é gerido por
Eric Hémar.

SOBRE a CORPFIN CAPITAL
Corpfin Capital é uma empresa independente de Private Equity estabelecida há mais tempo no mercado
espanhol e com mais de 25 anos de experiência. Desde a sua fundação, a Corpfin Capital gere com êxito
fundos com activos superiores a 700 M€, com uma estratégia de investimento focada na expansão local
e internacional de PME’s espanholas, em vários setores de atividade. A Corpfin Capital está atualmente
investindo através do Corpfin Capital Fund IV, através do qual já completou várias aquisições, tais como:
El Fornet (cadeia de rápido crescimento de “Café & Padaria Regional”); Grupo Preving (serviços de saúde
para trabalhadores e de cumprimento das regras de higiene & segurança no trabalho); Secna (produtor
mundial de corantes naturais para a indústria alimentar); e Arenal (retalho especializado no setor de
rápido crescimento da “Higiene, Saúde e Beleza”).
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