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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics adquire a empresa GVT Transport & Logistics
no Benelux
•
•
•

Esta operação representa a aquisição de 100% da empresa GVT Transport &
Logistics localizada no Benelux, que conta com uma receita de 100 milhões de
euros
Esta compra reforçar a presença geográfica da ID Logisics no Benelux com a
integração de seis novas localizações e importantes clientes
A ID Logistics irá manter uma sólida estrutura financeira de 1,2x EBITDA após a
aquisição

Azambuja, 11 de novembro de 2021: A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional,
acaba de anunciar a aquisição de 100% da empresa GVT Transport & Logistics, a divisão de transporte e logística
do Grupo de Logística GVT.
AQUISIÇÃO DA GVT TRANSPORT & LOGISTICS
A ID Logistics continua ativamente com a sua estratégia de crescimento internacional graças a aquisição da
empresa GVT Transport & Logistics. Com esta operação, o grupo consolida a sua posição na Europa, convertendose num player logístico chave na região do Benelux. Esta região é o 3.º mercado logístico na Europa Continental,
depois da Alemanha e da França. Além disso, é a porta de entrada de muitos clientes industriais e do retalho.
A GVT Transport & Logistics é a divisão de transporte e logística do Grupo de Logística GVT, fundada em 1957.
Esta empresa disponibiliza serviços de armazenamento, transporte rodoviário, bem como serviços de entrega de
última milha. A divisão denominada BTT, que oferece soluções multimodais de contentores, não faz parte da
transação e permanecerá a ser gerida pelo Grupo de Logística GVT.
A GVT Transport & Logístics gere 12 armazéns, conta com mais de 750 profissionais e com 200 000m² de espaço
de armazenamento. Além disso, dispõe de uma frota de 285 camiões na Holanda e na Bélgica. O seu principal
armazém logístico encontra-se em Tilburg, situado estrategicamente a uma curta distância dos importantes
portos e aeroportos e com uma boa acessibilidade por água, ferrovia ou rodovia. Para além disso, trata-se de
uma zona que conta com muitos fabricantes internacionais, sediados na região. A GVT Transport & Logistic
atende a uma carteira de clientes diversificada, principalmente marcas internacionais de produtos eletrónicos e
empresas de retalho não alimentar.
A GVT Transport & Logistics e a ID Logistics têm, há muitos anos, uma cooperação de sucesso no Benelux. As
sedes de ambas as empresas estão localizadas em Tilburg. A união destas duas empresas irá oferecer serviços
logísticos únicos, assim como uma forte visibilidade neste mercado estratégico.
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RESUMO DA TRANSAÇÃO
A operação teve um preço de compra com um valor empresarial de 80 milhões de euros. A ID Logistics irá manter
uma sólida estrutura financeira de 1,2x EBITDA após a aquisição. A transação permanece sujeita à aprovação das
autoridades regulatórias holandesas competentes em termos de fusões e aquisições. O encerramento da
transação está previsto para o final de 2021.
A DIREÇÃO DA ID LOGISTICS E DO GRUPO GVT
Eric Hémar, CEO da ID Logistics, declarou que “estamos muito satisfeitos por finalizar este acordo e poder
adquirir a GVT Trasnsport & Logistics, uma operação que conclui vários anos de frutífera cooperação e
desenvolvimento. Graças a esta aquisição, a ID Logistics Benelux tornar-se-á um player chave no mercado do
Benelux, especialmente na Holanda, o que nos permitirá disponibilizar uma gama completa de serviços para os
clientes atuais e para os futuros. Tenho a certeza que a equipa e os funcionários da GVT terão um futuro brilhante
no Grupo ID Logistics e serão capazes de desenvolver o seu know how em larga escala”.
Por sua vez, Wil Versteijnen, CEO do Grupo GVT, declarou que “ao longo dos últimos 15 anos, criámos uma
ampla rede de distribuição sustentável com armazéns em seis localizações no Benelux. Num mercado desafiante
e em rápida mudança, é importante que possamos continuar a servir os nossos clientes no futuro. Estou
convencido de que esta nova etapa representará um valor agregado ainda maior para os nossos clientes e
funcionários. Com a aquisição por parte da ID Logistics, existem mais oportunidades para crescer no futuro.
Graças à cooperação de sucesso já existente entre as duas empresas, estou convencido de que os elevados
padrões de qualidade e os valores no que diz respeito aos clientes e aos funcionários irão permanecer”.
PRÓXIMO RELATÓRIO
Publicação das receitas do quarto semestre de 2021 no dia 25 de janeiro de 2022 após o encerramento dos
mercados.

SOBRE GVT TRANSPORT & LOGISTICS
A GVT Transport & Logistics faz parte do Grupo de Logística GVT. Com uma equipa de mais de 750 profissionais, 285 camiões e com uma
capacidade de armazenamento de 200 mil m², a GVT Transport & Logistics oferecer diariamente soluções aos seus clientes. A GVT conta com
uma rede de distribuição muito bem estruturada com centros de distribuição em Tilburg, Apeldoorn, Alkmaar, Veendam, Waddinxveen e
Willebroek (BE). A partir dessas localizações são realizadas entregas diárias em mais de 6 000 endereços.

SOBRE ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional de logística, com receitas de 1 534 milhões de euros em 2019. A ID Logistics tem mais de 320
Instalações em 18 países, representando mais de 58 milhões de m² de armazéns distribuídos pela Europa, América, Ásia e África, e tendo ao
seu dispor 21 000 funcionários. Com uma carteira de clientes equilibrada entre setores como o do retalho, detail picking, health e-Commerce,
a ID Logistics oferece soluções tecnológicas e está firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável.
A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL).

CONTACTOS
MEDIA CONSULTING
André Gerson
Tel: +351 912 293 131
andre.gerson@mediaconsulting.pt

ID Logistics Portugal
EN 3-Km 7,8 Estrada dos Arneiros 2/4
2050-544 Azambuja - Portugal

SOLUÇÕES LOGÍSTICAS SUSTENTÁVEIS

Lúcia Espanhol
Tel: +351 910 960 222
lucia.espanhol@mediaconsulting.pt

Tel. +351 263 857 900
www.id-logistics.com

