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ID Logistics w USA – nowe możliwości szybkiego rozwoju
dzięki sfinalizowaniu przejęcia Kane Logistics
•
•
•
•

Zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów firmy Kane Logistics w USA
Wzmocniona pozycja w Stanach Zjednoczonych: przychody na poziomie 350 mln USD w 2021
r. pro forma po przejęciu, 26 oddziałów i 3 tys. pracowników
Powołanie Stana Schradera na stanowisko dyrektora generalnego ID Logistics US
Doświadczona kadra zarządzająca i współpraca biznesowa

Katowice, 11 kwietnia 2022 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił
zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów amerykańskiej firmy Kane Logistics.
Przejęcie Kane Logistics
Kane Logistics to firma wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej i usługach magazynowych z wartością
dodaną, założona w 1930 r. w Stanach Zjednoczonych przez rodzinę Kane. Od 2019 r. Kane Logistics
przyspieszył proces transformacji, tak aby stać się głównym graczem w amerykańskiej logistyce
kontraktowej, współpracującym głównie ze znanymi producentami dóbr konsumpcyjnych, żywności i
napojów oraz specjalistami handlu detalicznego.
Za przeprowadzenie zmian odpowiadał zespół menadżerów, z solidnym doświadczeniem operacyjnym
zdobytym w dużych firmach zajmujących się logistyką kontraktową, tj. Ryder czy Jacobson Companies
(firma logistyczna z siedzibą w USA, przejęta w 2014 r. przez Norbert Dentressangle).
Od 2019 r. Kane Logistics odnotowywał rocznie wzrost przychodów o 20%, osiągając poziom 235 mln USD
w 2021 r. Obecnie posiada 20 centrów logistycznych w całym kraju (szczególnie w Pensylwanii, Georgii,
Ohio, Illinois i Kalifornii) o powierzchni 725 tys. m².
Przejęcie Kane Logistics ma duże znaczenie ze względu na bliskość kultur korporacyjnych, uzupełniające
się portfolio klientów oraz szerokie możliwości współpracy biznesowej z ID Logistics. Kane Logistics
prezentuje model biznesowy bardzo podobny do modelu ID Logistics: „asset light", dedykowane magazyny,
rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta. To samo podejście do obsługi klientów
w oparciu o zasadę „key account” umożliwi oferowanie wspólnych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych
i Europie.
Po połączeniu z dotychczasową działalnością ID Logistics w Stanach Zjednoczonych, nowy oddział w 2021
r. osiągnie obroty na poziomie 350 mln USD pro forma. Jego zróżnicowane portfolio klientów obejmie firmy
z branży dóbr konsumpcyjnych, retail i e-commerce. Obecnie ID Logistics US zatrudnia blisko 3 tys.
pracowników w 26 oddziałach, zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Stan Schrader nowym dyrektorem generalnym ID Logistics US
ID Logistics powierza zespołom Kane Logistics zarządzanie całą swoją działalnością w Stanach
Zjednoczonych.
Stan Schrader, dyrektor handlowy Kane Logistics, został mianowany dyrektorem generalnym ID Logistics
US. Jego celem ma być utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu organicznego i wdrożenie synergii
biznesowych wynikających z fuzji. Stan Schrader przywiązuje dużą wagę do jakości usług świadczonych
klientom i zapewnia:
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„Jestem bardzo zadowolony i zmotywowany do zarządzania nową jednostką biznesową w Ameryce
Północnej. ID Logistics oferuje nam wyjątkową możliwość kontynuacji rozwoju na naszym rynku i wnosi
uzupełniające know-how do działalności Kane Logistics. Bliskość kultury i strategii naszych firm jest po
prostu niesamowita i stanowi prawdziwą gwarancję przyszłego sukcesu".
Duże ambicje ID Logistics w Stanach Zjednoczonych
Dwa lata po wejściu na rynek amerykański, po przejęciu operacji logistycznych Nespresso, Grupa ID
Logistics zapewniła sobie nowe możliwości i środki do realizacji ambicji w regionie o tak dużym potencjale.
Wielkość ID Logistics po akwizycji, sposób zarządzania i organizacja powinny umożliwić wypracowanie
synergii biznesowych. Zapewnią też silny wzrost w rejonie, który w perspektywie średnioterminowej będzie
stanowić znaczącą część działalności Grupy.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, zapewnia:
„Przejęcie Kane Logistics stanowi nowy, strategiczny krok w historii naszej Grupy. Otwiera przed nami
nowe, obiecujące możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie obsługi klientów z branży przemysłowej i dóbr
konsumpcyjnych. Zyskaliśmy zespół doświadczonych i dynamicznych menedżerów, którzy są oddani
naszym wartościom".
Podziękowania
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, dziękuje zespołom ID Logistics i ich doradcom
prawnym:
- Hogan Lovells we Francji i USA w zakresie korporacyjnych fuzji i przejęć (Jean-Marc Franceschi, Ashlee
Gilson), finansowania (Sophie Lok) i prawa antymonopolowego (Robert Baldwin),
- 8Advisory w zakresie finansowego due diligence (Stéphane Vanbergue, Pierre-David Forterre, Patrick
Blastland) i podatkowego (Guillaume Rembry, Hubert Christophe, Jérémy Cosma) we współpracy z CFLA
(Bruno Egan), Gowling (Barbara Jouffa, Geraldine Gonzalvez) oraz Nixon Peabody (David Kaufman, Gary
Levenstein, Ryan Cosmopulos, Jacalyn Smith) w ramach due diligence prawnego i społecznego,
- BNP Paribas za finansowanie (Rachida Tournier, Edwige Lacroix).
ID LOGISTICS NA ŚWIECIE
ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej,
z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR (2,12 mld USD) w 2021 r. ID Logistics zarządza 360 magazynami w 17
krajach, o powierzchni magazynowej blisko 8 mln mkw., w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 27,5
tys. pracowników.Z portfolio klientów reprezentujących branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking,
healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście
społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 r. wielu autorskich projektów, Grupa
angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w
Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID LOGISTICS POLSKA S.A.
ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym
operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe),
FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym
zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o
łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys.
osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy,
kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl.
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