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ID LOGISTICS PRZEJMUJE COLISWEB i WZMACNIA OFERTĘ DLA E-COMMERCE
w ZAKRESIE DOSTAW OSTATNIEJ MILI
− Przejęcie 100% udziałów Colisweb, firmy specjalizującej się w logistyce ostatniej mili
− Rozszerzenie oferty ID Logistics dla sieci handlowych i e-sprzedawców o dostawy do
klientów indywidualnych
− Nowe możliwości rozwoju Colisweb we Francji i Europie
Katowice, 13 stycznia 2022 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej,
wzmacnia ofertę dla e-commerce w zakresie dostaw do klientów indywidualnych. Operator
przejął 100% udziałów francuskiej firmy Colisweb, wyspecjalizowanej w organizacji dostaw
ostatniej mili.
Przejęcie Colisweb ma umocnić ofertę ID Logistics skierowaną do sieci handlowych i esprzedawców. Dostawy ostatniej mili, w których specjalizuje się ta platforma logistyczna, są
kluczowym etapem w organizacji łańcuchów dostaw dla e-commerce, szczególnie w
przypadku dużych lub pakowanych zbiorczo przesyłek.
Założony w 2013 r. Colisweb organizuje dostawy ostatniej mili przesyłek o wadze do 1800 kg
po wcześniejszym umówieniu, z czasem doręczenia D lub D + 1, w 2-godzinnych przedziałach
czasowych, z możliwością montażu, uruchomienia, a także odbioru opakowań i starego
sprzętu. Firma oferuje unikalne na rynku wielokanałowe rozwiązanie software’owe,
zapewniający zoptymalizowany interfejs między sprzedawcą detalicznym, przewoźnikiem a
klientem końcowym:
- sprzedawca detaliczny odpowiada na potrzeby swoich klientów, gwarantując im dostawy w
jak najlepszej cenie: do domu lub punktu dostawy, ze sklepu lub magazynu;
- przewoźnik planuje i optymalizuje trasy za pomocą algorytmu Colisweb, przy jednoczesnym
zmniejszeniu wpływu swojej działalności transportowej na środowisko;
- klient końcowy korzysta z elastyczności usług, możliwości monitorowania dostawy przesyłki
w czasie rzeczywistym oraz oceny jakości wykonanej usługi.
Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej, tworzonej przez 1 500 kierowców-dostawców,
Colisweb działa na terenie całej Francji, a do jego klientów należą firmy z różnych branż,
szczególnie DIY, meblarskiej i dekoratorskiej. 2021 rok zamknie obrotami w wysokości ok. 30
mln euro i blisko 750 tys. dostarczonych przesyłek.
Integracja rozwiązań Colisweb z ofertą ID Logistics pozwoli na przygotowanie wyjątkowego
rozwiązania na tym szybko rozwijającym się rynku. Dodatkowo Colisweb zachowa
autonomiczność w ramach Grupy ID Logistics, z własnym zespołem zarządzającym.
Wykorzystanie inwestycyjnego i rozwojowego potencjału ID Logistics ułatwi rozszerzanie jej
sieci w Europie.
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SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI
Cena zakupu, w całości opłacona gotówką, została ustalona na podstawie wartości firmy,
która wynosi 24 mln euro. Dodatek do ceny, w wysokości maksymalnie 14 mln euro, może
zostać wypłacony w latach 2023 i 2024, w zależności od osiągnięcia założonych celów
rozwoju Colisweb. Zakończenie transakcji zaplanowano na początek 2022 r.
Eric Hémar, dyrektor generalny Grupy ID Logistics, mówi: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z
projektu, który pozwoli nam zaoferować obecnym, a także przyszłym klientom, optymalne
rozwiązania łączące know-how w zakresie zarządzania magazynowego, organizacji transportu
i finalnych dostaw, ze sklepów lub platform logistycznych. Jesteśmy pewni, że jakość zespołów
Colisweb ma decydujące znaczenie dla sukcesu nowego projektu”.
Rémi Lengaigne, prezes zarządu i współzałożyciel Colisweb, mówi: „Jesteśmy bardzo dumni
z fuzji, która wyznacza nowy kierunek w rozwoju naszej firmy. Od momentu powstania,
Colisweb wspiera klientów w realizacji dostaw ze sklepów, dostosowanych do ich potrzeb.
Fuzja przyspieszy rozwój naszych usług z platform logistycznych o zasięgu krajowym, i tym
samym zapewni unikalną ofertę na rynku przesyłek ciężkich i wielkogabarytowych.
Przedsiębiorczość i innowacyjność, wpisane DNA Grupy ID Logistics, są prawdziwymi atutami
gwarantującymi sukces tej operacji".

***
O COLISWEB
Colisweb, założona w 2013 r. przez Rémi Lengaigne i Damiena Abgralla w Lille - Euratechnologies,
specjalizuje się w dostawach ostatniej mili, po wcześniejszym umówieniu, z czasem doręczenia D lub
D+1, ze sklepów i magazynów. Działający na rynku francuskim Colisweb, łącząc doświadczenie w
zakresie technologii z siecią 1 500 lokalnych kierowców - dostawców, w ubiegłym roku zrealizował
ponad 750 tys. dostaw.
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 r. 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
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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.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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