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ID Logistics w 2019 roku - dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży o 10 proc.
(like-for-like) do 1,534 mld EUR

Katowice, 7 lutego 2020 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej,
ogłosił wyniki sprzedaży za IV kwartał i cały rok 2019.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Dla ID Logistics był to
kolejny, bardzo dynamiczny rok, głównie dzięki licznym start-upom. Z roku na rok wzmacniamy
naszą obecność w Europie, szczególnie w Hiszpanii, a także w Niemczech, krajach Beneluksu i
Polsce. Nowością jest to, że w grudniu, po przejęciu firmy Jagged Peak, po raz pierwszy
odnotowaliśmy sprzedaż w Stanach Zjednoczonych”.
IV KWARTAŁ - DYNAMIKA WZROSTU UTRZYMANA
W IV kwartale 2019 r. sprzedaż Grupy ID Logistics wzrosła o 8,4 proc. (8,5 proc. w ujęciu likefor-like) do 405,5 mln EUR.
We Francji, rynku macierzystym, Grupa ID Logistics odnotowała wzrost sprzedaży o 4,1 proc.
do 185,7 mln EUR. W bardzo szybkim tempie wzrosły przychody z działalności na rynkach
międzynarodowych. Przy wzroście na poziomie 12,4 proc. (12,7 proc. w ujęciu like-for-like)
przychody ze sprzedaży wyniosły 219,8 mln EUR. Na osiągnięte wyniki w pozytywny sposób
wpłynęły kursy wymiany walut. Duże znaczenie miały też przejęcia i zmiany w strukturze Grupy
ID Logistics, w tym zakończenie we wrześniu działalności w Republice Południowej Afryki oraz
przejęcie amerykańskiej firmy Jagged Peak w grudniu 2019 roku. Ponownie największy wpływ
na wyniki ID Logistics wywarła działalność w Europie.
W 2019 roku Grupa ID Logistics odnotowała gwałtowny wzrost sprzedaży o 8,8 proc. (10 proc.
w ujęciu like-for-like) do 1,534 mld EUR. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku w znaczący sposób
wpłynęło 21 nowych kontraktów zarejestrowanych w 2019 roku oraz 16 start-upów
uruchomionych w 2018 roku. W ubiegłym roku, po raz kolejny najbardziej rozwijającym się
obszarem biznesu był e-commerce, który po przejęciu Jagged Peak w Stanach Zjednoczonych,
stanowi obecnie 20 proc. sprzedaży Grupy ID Logistics.
ROZWÓJ BIZNESU
W IV kwartale Grupa ID Logistics utrzymała dynamiczne tempo rozwoju i odpowiedziała na
różne zaproszenia do składania ofert przetargowych.
Nowe kontrakty - wybrane
• We Francji Grupa podpisała pierwszą umowę z jedną z największych sieci handlowych w
Europie - LIDL. Nowy klient zaufał ID Logistics, powierzając mu uruchomienie trzeciego
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magazynu i zarządzanie przepływem zwrotów produktów nieżywnościowych. Platforma
o powierzchni 47 tys. mkw. będzie zatrudniać ok. 90 pracowników. ID Logistics ma
zintegrować rozwiązania związane ze śledzeniem towarów w sieci sprzedaży LIDL.
Zautomatyzowany magazyn będzie wyposażony w sorter do przyjmowania i sortowania
towarów.
• W Holandii ID Logistics ma zarządzać magazynowaniem i transportem dla Intratuin, jednej z
największych holenderskich sieci handlowych specjalizujących się w sprzedaży artykułów
ogrodniczych, gospodarstwa domowego i produktów dla zwierząt. Uruchomienie nowego
magazynu typu built-to-suit o powierzchni 23 tys. mkw. w Den Bosch jest zaplanowane na
październik 2020 r. Zespół 55 pracowników ma przygotowywać zamówienia dla 70 sklepów w
Holandii, Belgii i Niemczech.
• W Polsce w styczniu 2020 r. ID Logistics uruchomił największe centrum dystrybucyjne sieci
handlowej Carrefour o powierzchni 61 tys. mkw. w Podkonicach Dużych k/Rawy
Mazowieckiej. 600-osobowy zespół odpowiada za obsługę magazynową i zaopatrzenie
supermarketów, hipermarketów oraz sklepów franczyzowych w centralnej i północnowschodniej części kraju. Od lutego ID Logistics będzie zarządzać największym magazynem
centralnym PepsiCo w Mszczonowie. Przekąski i napoje, dostarczane tu z fabryk PepsiCo,
zostaną następnie dystrybuowane do supermarketów i hipermarketów w całej Polsce oraz
sklepów mniejszych formatów na terenie północno-wschodnim. W magazynie o powierzchni
58 tys. mkw. zespół 240 pracowników będzie odpowiadać za obsługę magazynową, co-packing
i transport. Obecnie operator przygotowuje się też do uruchomienia nowego centrum
dystrybucyjnego producenta czekolady Lindt&Sprungli (Poland) o powierzchni 7,6 tys. mkw.
w Grodzisku Mazowieckim. Jego otwarcie zaplanowano na II kwartał 2020 r.
PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU
Dzięki pełnej integracji z amerykańską firmą Jagged Peak oraz dalszemu wzrostowi
organicznemu, Grupa ID Logistics przewiduje, że rok 2020 będzie kolejnym rokiem
dynamicznego rozwoju.
„W Polsce ten rok zapowiada się bardzo obiecująco i perspektywicznie, szczególnie stawiamy
na dalszy rozwój organiczny. Już teraz jesteśmy zaangażowani w wiele nowych, ciekawych
projektów z obszaru dedykowanej logistyki kontraktowej, których realizację mamy nadzieję
rozpocząć w roku 2021" - zapowiada Sylwia Dunn, business development director, ID Logistics
Polska.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,534 mld EUR w 2019 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,7 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21 tys. pracowników.
Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking,
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healthcare i e-commerce, 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 11 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 330 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy.
Obecnie firma zatrudnia około 2 300 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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