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COMUNICADO DE IMPRENSA

2º trimestre de 2018: crescimento acelerado com
um volume de negócios de 353,3 milhões de euros, mais 8,3% do que no
exercício anterior
 O desempenho trimestral do negócio em França, impulsionado por novos contratos,
cresceu 10,3%, atingindo 175,8 milhões de euros no segundo trimestre
 A nível internacional, apesar do impacto negativo do câmbio, a faturação registou 177,5
milhões de euros, no segundo trimestre, o que representa um aumento de 6,4%
 Desempenho positivo no primeiro semestre com 680,4 milhões de euros, mais 6,1%
Orgon, le 24 julho 2018 – 18h00 – A ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnemo : IDL), um dos principais
operadores logísticos europeus, anunciou que, no segundo trimestre de 2018, atingiu um volume de negócio
353,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 8,3%, fechando o primeiro semestre de 2018 com
uma faturação de 680,4 milhões de euros, mais 6,1% comparativamente com o exercício anterior.

Faturação, emn M€

2018
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Variação

Variação à câmbios
constantes

154,8
172,3
327,1

150,2
171,7
321,9

+3,1%
+0,3%
+1,6%

+3,1%
+4,5%
+3,8%

175,8
177,5
353,3

159,4
177,0
336,4

+10,3%
+0,3%
+5,0%

+10,3%
+6,4%
+8,3%

330,6
349,8
680,4

309,6
348,7
658,3

+6,8%
+0,3%
+3,4%

+6,8%
+5,4%
+6,1%
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º
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º
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Total

ACELARAÇÃO DA DINÂMICA COMERCIAL NO 2º TRIMESTRE
No 2º trimestre 2018, o crescimento orgânico da ID Logistics registou um forte impulso atingindo um volume
de negócios de 353,3 milhões de euros, que significa um aumento de 8,3%. Este desempenho positivo deve-se
ao conjunto dos mercados onde atua:
-

Em França, a aceleração foi ainda mais forte, com o crescimento da faturação a chegar aos 10,3%,
após ter registado 3,1% no primeiro trimestre;

-

Nos mercados internacionais, registou-se uma boa dinâmica global (crescimento de 6,4%, após um
o
aumento de 4,5% no 1 trimestre) apesar dos efeitos desfavoráveis do câmbio, nomeadamente na
Argentina e no Brasil.
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No primeiro semestre, a ID Logistics regista um volume de faturação de 680,4 milhões de euros, que
representa um incremento de 6,1%.
NOVOS CONTRATOS
A ID Logistics continua a responder a inúmeros concursos conquistando quota de mercado nos diferentes
países onde marca presença. Neste 2º trimestre, a ID Logistics iniciou os seguintes contratos:
-

Em França, a Conforama escolheu confiar à ID Logistics a operação as sinstalções que tem prevista
construir na região de Paris (Tournan en Brie). Este novo armazém com 177 000 m², que empregará
cerca de 400 colaboradores, será uma das maiores instalações logísticas europeias. Desta forma, a ID
Logistics acompanhará o seu cliente na transformação multi-canal organizando o conjunto dos seus
fluxos a partir de um único armazém permitindo o aumento da sua oferta e maior rapidez nas
entregas.

-

Na Russia, a ID Logistics e a Auchan iniciam uma nova parceria para a operacionalização, nas próximas
semanas,
de
três
entrepostos
nacionais
num
total
de
quase
50 000
m².
Destas três instalações, duas serão plataformas novas, enquanto a outra unidade retomará atividade.

-

Na Holanda, a ID Logistics alarga a sua parceria com a PPG Industries aos assumir o centro de
distribuição PPG de Amsterdão. Esta plataforma de 16 000 m², constituída por um guindaste de
empilhamento de paletes e por um sistema automatizado de receção e de transporte, distribuiu os
produtos da divisão Architectural Coatings para os mercados de retalho e profissional nos países do
Benelux, Alemanha, Áustria e Suíça.

PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Resultados semestrais: 29 de agosto 2018, após encerramento dos mercados.

SOBRE A ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com
uma faturação em 2017 de 1.329 milhões de euros. A ID Logistics tem cerca de 300 instalações em 17 países,
alcançando 5,5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao
seu dispor 19.000 colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição,
indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico, 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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