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ID LOGISTICS ALCANÇA 539 MILHÕES DE EUROS, COM UM
AUMENTO DE 23,7% NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022
o
o
o
o

Receita do primeiro trimestre de 2022: 539 milhões de euros, com aumento de 23,7%
A empresa regista um sólido crescimento em França com 204,2 milhões de euros e um aumento de
12,9%
Continua a forte dinâmica de crescimento internacional, com 334,8 milhões de euros e um aumento
de 31,3%
ID Logistics integra as aquisições recentes em linha com o plano de ação:
 GVT no Benelux e Colisweb na França no primeiro trimestre de 2022
 Kane Logistics nos Estados Unidos a partir do segundo trimestre de 2022

Azambuja, 26 de abril de 2022 – A ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) um dos líderes europeus em Contract logistics,
acaba de anunciar os seus resultados do primeiro trimestre de 2022.
Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, refere: "O primeiro trimestre de 2022 confirmou o grande crescimento do Grupo,
tanto em França como nos mercados internacionais. Além de mantermos o nosso ritmo de vendas, estamos a finalizar a
integração das duas aquisições efetuadas no final de 2021 e estamos a começar a integrar a Kane Logistics, adquirida no final de
março de 2022”.
Receitas, em milhões de €

2022

2021

Variação em %

Primeiro trimestre
França
Internacional
Total

204.2
334.8
539.0

180.8
254.9
435.7

+12.9%
+31.3%
+23.7%

UM BOM COMEÇO DE 2022 COM CRESCIMENTO DINÂMICO NO PRIMEIRO TRIMESTRE
A ID Logistics iniciou de forma positiva o ano de 2022, com um crescimento sustentado das suas vendas no primeiro trimestre,
atingindo os 539 milhões de euros, um aumento de 23,7%
• Em França, a ID Logistics registou um aumento de 12,9% nas receitas para 204,2 milhões de euros durante o trimestre passado.
Este resultado inclui a consolidação da Colisweb. Ajustado para este efeito, o crescimento é de mais 7,9% durante o primeiro
trimestre de 2022. A ID Logistics também está a beneficiar do efeito gerado pelos projetos iniciados desde 2021 e de um efeito
positivo de preço e volume em projetos históricos.
• Fora da França, o forte crescimento das receitas continuou no primeiro trimestre de 2022, atingindo 334,8 milhões de euros,
um aumento de mais 31,3%. Este resultado inclui as vendas da GVT, empresa adquirida no final de 2021 no Benelux, e um efeito
cambial, notadamente sobre o dólar norte-americano e o real brasileiro. Ajustado por esses valores, o crescimento mantém-se.
A ID Logistics apresentou quatro novas localizações no primeiro trimestre de 2022. O Grupo sublinha que não opera na Ucrânia
e que as suas receitas na Rússia são inferiores a 1% das receitas totais. Novos investimentos neste país foram suspensos.
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NOVOS CONTRATOS
O número de propostas para as quais a ID Logistics é convidada continua forte no primeiro trimestre de 2022. Por exemplo, o
Grupo ganhou ou iniciou os seguintes novos contratos durante o primeiro trimestre de 2022:
• Em França, a ID Logistics volta a fazer parte do plano de otimização do Grupo Adeo com a abertura de um novo centro com
48.000 m² em Loudéac, Bretanha, partilhado pela Leroy Merlin e Weldom. Este projeto apoiará o crescimento da Weldom e da
Leroy Merlin, promovendo sinergias entre as duas marcas.
• Nos Países Baixos, a ID Logistics iniciará uma primeira colaboração com a divisão de Componentes Eletrónicos do grupo japonês
Omron. O centro, com mais de 13.000 m², localizado no sul do país, vai gerir 45.000 referências e será equipado com uma solução
automatizada como o AutoStore Goods to Person, em parceria com a Swisslog.
• Em Espanha, a ID Logistics iniciará o seu primeiro contrato com um líder mundial em moda, num centro de 15.000 m² em
Barcelona.
PERSPECTIVAS
A muito curto prazo, a prioridade da ID Logistics é finalizar a integração da aquisição da GVT no Benelux e Colisweb em França,
ambas adquiridas no final de 2021. Nos Estados Unidos, a integração da Kane Logistics, cuja aquisição foi finalizada no final de
março de 2022, será concluída antes do verão de 2022.
Ao mesmo tempo, a ID Logistics pretende manter o bom desenvolvimento comercial e continua focada em aumentar a
produtividade dos projetos mais recentes e a gestão das start-ups em 2022.
Próximo relatório
Resultados do segundo trimestre de 2022: 21 de julho de 2022, despois do encerramento do mercado.

SOBRE A ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional de logística, liderado por Eric Hémar, com receitas de 1,911 mil milhões de euros em 2021. A ID Logistics
tem mais de 360 instalações em 17 países, representando quase 8,0 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, Américas, Ásia e
África, e com 27.500 funcionários. Com uma carteira de clientes equilibrada em setores como retalho, indústria, detail picking, healthcare, eCommerce, entre outros, a ID Logistics oferece soluções que implicam um elevado nível de tecnologia. Desde 2001 que a empresa aposta numa
abordagem social e ambiental, através de uma série de projetos originais que, atualmente, constituem uma grande determinação e empenho
do grupo na política de CSR. A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado Euronext de París (Código ISIN:
FR0010929125).
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