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ID LOGISTICS PRZEJMUJE GVT TRANSPORT & LOGISTICS
ID Logistics ogłasza przejęcie 100 proc. udziałów GVT Transport & Logistics, działającej w
krajach Beneluksu (obrót 100 mln euro). Transakcja wzmacnia zasięg geograficzny operatora
logistycznego w tym regionie, dzięki 6 nowym lokalizacjom i pozyskaniu nowych klientów.
Katowice, 16 listopada 2021 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki
kontraktowej, ogłosił nabycie 100 proc. udziałów w GVT Transport & Logistics, będącej częścią
GVT Group of Logistics.
Wraz z przejęciem, ID Logistics aktywnie realizuje międzynarodową strategię rozwoju. Grupa
umacnia swoją pozycję w Europie poprzez zdobycie pozycji kluczowego gracza logistycznego
w krajach Beneluksu. Beneluks jest trzecim co do wielkości rynkiem logistycznym w Europie
kontynentalnej, po Niemczech i Francji oraz bramą dla wielu klientów z branży przemysłowej
i indywidualnych.
GVT TRANSPORT & LOGISTICS: GRACZ W KRAJACH BENELUKSU
GVT Transport & Logistics jest częścią transportowo - logistyczną Grupy GVT założonej w 1957
roku. Oferuje usługi magazynowania, transportu drogowego i dostaw ostatniej mili. Dział BTT,
który świadczy multimodalne rozwiązania kontenerowe, nie jest objęty transakcją i jego
operacje będą nadal realizowane przez GVT Group of Logistics.
GVT Transport & Logistics zarządza 12 lokalizacjami, zatrudnia ponad 750 profesjonalistów,
wynajmuje magazyny o powierzchni 200 000 m² oraz posiada flotę 285 samochodów
ciężarowych w Holandii i Belgii. Główny oddział logistyczny w Tilburgu jest strategicznie
zlokalizowany w pobliżu ważnych portów i lotnisk, z dobrym dostępem do transportu
rzecznego, kolejowego i drogowego, co ma kluczowe znaczenie dla wielu międzynarodowych
producentów mających swoje siedziby w tym regionie. GVT Transport & Logistics obsługuje
zróżnicowane portfolio klientów, głównie globalne firmy z branży elektronicznej i dystrybucji
produktów nieżywnościowych.
ID LOGISTICS I GVT TRANSPORT & LOGISTICS
Już od wielu lat GVT Transport & Logistics i ID Logistics z powodzeniem współpracują w krajach
Beneluksu. Ich siedziby mieszczą się w Tilburgu. Połączenie obu firm pozwoli oferować
unikalne usługi logistyczne oraz zapewni wysoką pozycję na tym strategicznym rynku.
Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez holenderskie organy regulacyjne
odpowiedzialne za monitoring fuzji i przejęć. Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane
do końca 2021 roku.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sfinalizowania umowy przejęcia GVT Transport & Logistics,
która kończy kilka lat owocnej współpracy i rozwoju. Dzięki temu przejęciu, ID Logistics Benelux
stanie się kluczowym graczem na rynkach Beneluksu, szczególnie w Holandii, i będzie mógł
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oferować pełen zakres usług naszym obecnym i przyszłym klientom. Jestem pewien, że zespół
i pracownicy GVT w ramach Grupy ID Logistics mają przed sobą obiecującą przyszłość i będą
mogli rozwijać swoje know-how na dużą skalę" - Eric Hémar, Prezes i Dyrektor Generalny ID
Logistics.
„W ciągu ostatnich 15 lat stworzyliśmy złożoną i zrównoważoną sieć dystrybucji z hubami w 6
lokalizacjach w krajach Beneluksu. Na szybko zmieniającym się i wymagającym rynku, ważne
jest to, abyśmy mogli obsługiwać naszych klientów także w przyszłości. Jestem przekonany, że
ten krok będzie stanowił jeszcze większą wartość dodaną dla naszych pracowników i klientów.
Przejęcie przez ID Logistics oferuje nam większe możliwości rozwoju w przyszłości. Dzięki
dotychczasowej owocnej współpracy jestem przekonany, że wysokie standardy i wartości
wobec klientów i pracowników zostaną utrzymane" - Wil Versteijnen, Prezes i Dyrektor
Generalny Grupy GVT.
„Przejęcie GTV Transport & Logistics jest bardzo dobrą wiadomością także dla polskiego
oddziału ID Logistics i jednocześnie jednym z elementów realizacji strategii Grupy w obszarze
rozwoju samego transportu. Również w Polsce kładziemy duży nacisk na rozwój usług
transportowych. Obecnie mamy już trzy dedykowane oddziały, odpowiedzialne za obsługę
klientów pod kątem tworzenia dla nich konkretnych rozwiązań transportowych szytych na
miarę. Dzięki wymianie doświadczeń oraz know-how, także z kolegami z krajów Beneluksu,
będziemy mogli wzmocnić naszą ofertę i w tym zakresie” – 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 ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
picking, 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 S.A.
ID Logistics Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy 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 Polska S.A. obsługuje w Polsce
klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też
3 oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się
w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska S.A. jest Yann Belgy. Więcej informacji na:
www.id-logistics.com/pl.
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GVT Transport & Logistics jest częścią grupy GVT Group of Logistics. Z zespołem ponad 750
profesjonalistów, 285 ciężarówkami i powierzchnią magazynową 200 tys. m², GVT Transport &
Logistics jest codziennie do dyspozycji klientów. GVT posiada rozbudowaną sieć dystrybucji z hubami
w Tilburgu, Apeldoorn, Alkmaar, Veendam, Waddinxveen i Willebroek (BE). Stąd codziennie
realizowane są dostawy do ponad 6 tys. odbiorców.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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