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ID Logistics - dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2019
Katowice, 11 czerwca 2019 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów dedykowanej logistyki
kontraktowej, ogłosił wyniki finansowe za I kwartał 2019. Przychody firmy wyniosły 358,1 mln
EUR i wzrosły o 9,5 proc.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Trendy widoczne w
pierwszym kwartale 2019 były zgodne z tymi, które mogliśmy zaobserwować pod koniec
ubiegłego roku – duży rozmach w działalności na rynkach międzynarodowych i bardzo dobre
wyniki we Francji. Początek roku upłynął pod znakiem zwycięstw w przetargach związanych
zarówno z obsługą branż, w których tradycyjnie się specjalizujemy, jak i nowych obszarów, co
umożliwiło Grupie rozszerzenie zakresu usług i portfolio klientów”.
DUŻY WZROST
W I kwartale działalność Grupy ID Logistics była ukierunkowana przede wszystkim na dalszy
wzrost organiczny. Do osiągnięcia bardzo dobrych wyników przyczyniły się wszystkie oddziały,
przy czym trendy na rynkach międzynarodowych były silniejsze niż te we Francji. W I kwartale
we Francji, rynku macierzystym, Grupa ID Logistics odnotowała wzrost przychodów o 8,3 proc.
do poziomu 167,7 mln EUR, na co największy wpływ miała realizacja kontraktów, rozpoczętych
w 2018 roku. Znacząco wzrosły także przychody osiągnięte z działalności na rynkach
międzynarodowych, o 10,5 proc. do 190,4 mln EUR. Negatywny wpływ wahań walutowych
zrównoważyła realizacja nowych kontraktów, rozpoczętych w 2018 i na początku tego roku
oraz pozytywny efekt cenowy i zwiększony wolumen towarów w magazynach. Do osiągnięcia
dobrych wyników na rynkach międzynarodowym przyczyniła się głównie działalność ID
Logistics w Hiszpanii, Niemczech i Rosji.
DYNAMICZNY ROZWÓJ BIZNESU
W I kw. 2019 roku Grupa ID Logistics kontynuowała ekspansję i brała udział w licznych,
konkurencyjnych przetargach. Firma wygrała lub rozpoczęła realizację wielu nowych
kontraktów.
• We Francji grupa piwowarska Heineken, w ramach nowej operacji logistycznej, powierzyła
ID Logistics zarządzanie magazynem o powierzchni 25 tys. mkw. w Miramas. W magazynie,
zaopatrywanym przez browar w Marsylii, będą przygotowywane i realizowane zamówienia,
składane przez wszystkich francuskich klientów Heinekena.
• W Rosji, rozszerzając współpracę z Auchan, ID Logistics uruchomił trzeci magazyn tej sieci
handlowej. Nowy obiekt, o powierzchni 85 tys. mkw., położony jest w Moskwie. Został
wyposażony w czteropoziomową antresolę i system regałów, co pozwoli na obsługę 17 tys.
ID Logistics Polska SA
ul. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE

Tel : (32) 411 53 12
www.id-logistics.com

1

/// PRESS RELEASE
jednostek SKU. Z tego magazynu dystrybuowane będą produkty nieżywnościowe do 111
sklepów sieci Auchan w Moskwie i okolicach.
• W Hiszpanii ID Logistics uruchomił dla Makro (grupa Metro) nowy magazyn o powierzchni
21 tys. mkw. w Getafe koło Madrytu. W magazynie, podzielonym na różne strefy temperatury
kontrolowanej, składowane są świeże produkty, dostarczane do hipermarketu Makro i
klientów z branży gastronomicznej (hoteli, restauracji i barów).
ID LOGISTICS W POLSCE
W I kwartale również w Polsce działalność ID Logistics była ukierunkowana na rozwój
organiczny, wzmacnianie współpracy z klientami i wzrost efektywności obsługi magazynowej.
Operator rozszerzył procedurę audytowania Wewnętrznego Standardu Jakości CID 0.7, w
jeszcze większym stopniu dostosowując ją do potrzeb klientów. Wdrożone zostały też
innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie procesami operacyjnymi.
PERSPEKTYWY
Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i wysoko cenionej wiedzy specjalistycznej w
obszarze logistyki kontraktowej, ID Logistics, który zdobył już wiodącą pozycję w sektorze ecommerce, w 2019 roku zamierza utrzymać dynamikę wzrostu.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,410 mld EUR w 2018 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,5 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych
w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Firma zatrudnia 20 tys. pracowników. Z portfolio
klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i ecommerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem
opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE
Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Grupa jest zarządzana
przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w
dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 8 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy.
Obecnie firma zatrudnia około 1.600 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem
Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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