
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ivan Hofmann byl jmenován ředitelem GLS US 
 

Amsterdam/Sewickley, PA. 21. června 2018. General Logistics Systems B.V. 

jmenuje s okamžitou platností Ivana Hofmanna jako ředitele GLS US Inc. Na 

této pozici bude Ivan Hofmann dohlížet na aktivity společnosti GLS na území 

USA. 

 

Ivan Hofmann (71) je s 35 lety zkušeností na různých 

manažerských pozicích obchodních i provozních oddělení 

veteránem přepravního průmyslu. Svoji profesní kariéru 

začal po absolvování univerzity v Ohiu v roce 1970. V roce 

1985 se stal viceprezidentem operací Roadway Package 

Systems (RPS), nyní FedEx Ground, později se stal 

prezidentem a CEO společnosti. Po akvizici společností 

FedEx byl jmenován výkonným viceprezidentem and COO 

společnosti FedEx ground a to až do jeho odchodu do 

důchodu v roce 2004. Krátce po jeho odchodu do důchodu se stal 

spoluzakladatelem společnosti ETC & Associates, společnosti pro konzultaci 

přepravních řešení. Je také členem představenstva několika společností primárně 

zaměřených na přepravu. 

 

Ve svojí roli, která je pouze na částečný úvazek, bude Ivan Hofmann podléhat 

Rico Backovi, řediteli Royal Mail plc. 

 

“Jsme velice potěšeni, že se nám na tuto pozici podařilo získat Ivana, jeho 

zkušenosti nám pomohou dále posílit naše podnikání v USA,” uvedl Rico Back. 

“Ivan bude také podporovat společnost GLS v expanzi podnikatelských aktivit v 

USA.” 

 

“Těším se na budování a růst GLS v USA pomocí postupné geograficky cílené 

expanze,” dodal Ivan Hofmann. “Zároveň budu dohlížet na integraci společností 

GSO a Postal Express, které GLS získala říjnu 2016, respektive v dubnu 2017.”  



 

 

GLS v České republice a skupina GLS 

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 270 000 zákazníků 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 7 států USA a se zbytkem světa je 

propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 70 centrálních a regionálních 

třídících středisek a více než 1 000 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 

poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na 

silnicích každý den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 

GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy eur a přepravila 584 milionů balíků. 

 

Více informací na: gls-group.eu 
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