
 

¹ Hodnocení HDP Světové banky (2017)  
² Statistics Canada (2017) 
³ CAD:EUR poměr 0.66:1 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

GLS převzala kanadskou doručovací 
společnost Dicom Canada 
 

Amsterdam, 25. září 2018. Novou akvizicí společnosti General Logistics 

Systems (GLS) je kanadská doručování firma Dicom Canada, patřící 

soukromé společnosti Wind Point Partners se sídlem v Chicagu.  

 

Dicom Canada primárně poskytuje balíkovou přepravu pro potřeby firemních 

klientů (B2B) a její služby jsou dostupné napříč Kanadou s důrazem na východní 

provincie Ontario a Quebec. Kanada je desátou nejsilnější ekonomikou na světě¹, 

přičemž Ontario a Quebec tvoří 57 % HDP celé Kanady². Dicom Canada je 

výhodně umístěna čímž může využít trendů na těchto trzích a poskytnout GLS 

silnou tržní pozici.  

 

Dicom Canada nabízí pozemní balíkové, nákladní a logistické služby. Provozuje 

síť 28 dep a spolupracuje s dalšími přepravními partnery za účelem poskytování 

služeb pokrývajících celou Kanadu. Dicom Canada zažila v minulých letech silný 

nárůst obratu i zisku. Tato akvizice nezahrnuje aktivity Dicom Canada v USA.  

 

Celková hodnota akvizice činí 360 milionů kanadských dolarů (přibližně 238 

milionů €³) podle výpočtu metodou „cash-free, debt-free“. K 30. červnu 2018 

generovala Dicom Canada za uplynulých 12 měsíců neauditovaný příjem 

v částce 233 milionů kanadských dolarů. Tato akvizice nepodléhá žádným 

regulatorním schvalováním.  

 

Rico Back, CEO Royal Mail Group, doplňuje: "Tato akvizice je v souladu se 

strategií GLS zaměřenou na cílený a soustředěný růst s cílem získání vysoce 

ziskových segmentů mimo Evropu. Díky silné pozici ve východní Kanadě s 

primárním zaměření na B2B segment je obchodní model Dicom Canada podobný 

GLS a to zejména poskytováním vysoce kvalitních doručovacích služeb, které 

kladou důraz na spolehlivost a spokojenost zákazníka. " 

 

 



Ve vedení společnosti Dicom Canada bude nadále stávající management firmy 

v čele s prezidentem Rickem Barnesem. Reporting Dicom Canada bude plně 

konsolidován se systémem společnosti GLS. 

 

 

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. 

  

 

Dicom Canada 

Dicom Canada je společnosti poskytující transportní a přepravní služby se sídlem 

v Montrealu v provincii Quebec. Dicom Canada provozuje tři tržní segmenty: expresní, 

nákladní a přepravní dopravu. Poskytované služby zahrnutí doručení přes noc a druhý 

den, nákladní přepravu a doručování až domů v rámci USA a Kanadě. Dicom Candada 

přímo zaměstnává přes 1,400 pracovníků a pro některé služby využívá dodavatele. 

 

 

 

Více informací: gls-group.eu  

 

Anne Putz, Head of Communication & Marketing 

Phone: +49 (0) 172 1781 105 or anne.putz@gls-germany.com 
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