
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

GLS koupila americkou společnost 
Postal Express 
 

Amsterdam, 6. dubna 2017. Společnost General Logistics Systems B.V. 

(GLS) dnes oznámila koupi americké společnosti Postal Express Inc. 

 

Postal Express je regionální balíkový přepravce působící ve státech Washington, 

Oregon a Idaho. Společnost nabízí expresní přepravu balíků především pro B2B 

zákazníky z nejrůznějších průmyslových odvětví. Tato akvizice následuje koupi 

kalifornské společnosti Golden State Overnight Delivery Service Inc. (GSO), 

která proběhla v říjnu roku 2016.  

 

Rico Back, CEO skupiny GLS upřesňuje: “Akvizice Postal Expressu je v souladu 

se strategií pomalé a soustředěné geografické expanze společnosti GLS.” 

 

Celková suma zaplacená za 100% podíl ve společnosti Postal Express činila 

13,3 milionů USD (přibližně 12,5 milionu EUR). Společnost bude součástí GLS, 

ale řízena bude jako samostatná jednotka. Postal Express dosáhl v minulém 

hospodářském roce (k 31.12.2016) zisku 42 milionů amerických dolarů a doručil 

na 8,7 milionů balíků. 

 

GLS v České republice a Evropě 

GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s 

centrálou v Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy 

balíků pro více než 220.000 zákazníků v Evropě, doplněné logistickými a expresními 

službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS a udržitelný 

rozvoj je jednou z klíčových hodnot. Prostřednictvím vlastních a partnerských společností, 

skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemí a se zbytkem světa je 

propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici 41 centrálních třídících středisek a 

více než 700 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních poskytovatelů 

balíkových služeb v Evropě. 14.000 zaměstnanců zpracuje 431milionů balíků ročně. 

Každý den vyjíždí na silnice okolo 20.000 automobilů GLS. Ve finančním roce 2015/16 

GLS dosáhla obratu 2.2 miliardy eur. 

 

O společnosti Postal Express 

Společnost byla založena v roce 1985, Postal Express je expresní balíkový přepravce na 

severozápadě Spojených států amerických. Zákazníci Postal Expressu se mohou 

spolehnout na vysokou úroveň poskytovaných služeb včetně vyzvednutí zásilek v 



 

pozdních hodinách a individuálních řešení při konkurenceschopných cenách. Postal 

Express provozuje síť 15 třídících center se zhruba 400 zaměstnanci.  

 

Více informací: gls-group.eu  
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