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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
Carlos Delgado foi nomeado Diretor de
Administração e Finanças Iberia pela ID Logistics
Madrid, 4 de maio de 2017: Carlos Delgado Hernández passou a integrar a equipa diretiva da ID Logistics, um
dos operadores logísticos mais importantes a nível ibérico e internacional, na qualidade de Diretor de
Administração e Finanças da Península Ibérica.
Delgado é licenciado em Economia pela Universidade Autónoma de Madrid e tem uma pós-graduação em
Advanced Management pela Universidade de Duke. Também tem a certificação de Coach Executive outorgado
pela Escola Europeia de Coaching.
O novo diretor começou a sua carreira profissional em empresas como a Siemens e a Nokia, tendo tido vários
cargos diretivos na área financeira. Ao longo do seu percurso profissional tem demonstrado elevada aptidão
em gestão e direção estratégica, liderando diversos processos de integração de empresas. Em 2013 entrou
para o Grupo Sea&Ports, operador marítimo global constituído por um grupo de empresas de logística e
transporte, para desempenhar o cargo de “Managing Director & Group CFO”.
Delgado liderou ainda projetos de empreendimento em consultoria de investimento e gestão de capital.
Como declarou Javier Echenique, Diretor Geral da ID Logistics Iberia, “Acreditamos sinceramente que o Carlos
será uma mais valia para a nova ID Logistics da Península Ibérica. A sua experiência em meios multinacionais e
a sua história profissional, certamente, serão uma grande ajuda para o atual processo de integração e para
alcançar os objetivos delineados para a Península Ibérica”.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma faturação em 2016
de 1.070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter 275 instalações em 16 países,
alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500
colaboradores. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde,
automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), entre outros, a ID Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o
desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN:
FR0010929125).
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