
 

 

PERSBERICHT 

 
GLS verwerft Next-Day-pakketdienst 
Golden State Overnight 
 

Amsterdam, 6 oktober 2016. General Logistics Systems B.V. (GLS) maakt 

vandaag bekend dat zij de regionale Next-Day-pakketdienst, Golden State 

Overnight Delivery Service Inc. (GSO) heeft overgenomen.  

 

Met zo'n 13,5 miljoen leveringen per jaar is GSO een toonaangevende aanbieder 

van regionale expresdiensten, hoofdzakelijk in Californië*. De aankoop levert GLS 

een specifieke en doelgerichte marktpositie op in dit gebied. GSO is actief op het 

gebied van pakket- en vrachtbezorging en levert priority-diensten, vooral aan 

business-to-businessklanten in uiteenlopende sectoren. Het bedrijf runt een 

sternetwerk met 36 locaties en ongeveer 1.900 medewerkers. 

 

Rico Back, Chief Executive Officer van GLS Group, zegt: "De aankoop van GSO 

past in onze strategie van zorgvuldige en gerichte geografische uitbreiding. GSO is 

actief in een aantrekkelijke regionale markt, de vijfde economie ter wereld, en biedt 

GLS de mogelijkheid om binnen haar bestaande footprint te groeien." 

 

Er is in totaal 90 miljoen dollar (ongeveer 80 miljoen euro**) betaald voor 

100 procent van de aandelen GSO. Dit bedrag wordt uit bestaande middelen 

gefinancierd. Het bedrijf wordt aangekocht op kas- en schuldenvrije basis. In het 

jaar dat eindigde op 31 maart 2016 boekte GSO een omzet van 114 miljoen dollar.  

 

GSO wordt binnen GLS voor rapportage doeleinden volledig geconsolideerd, maar 

zal als aparte eenheid aangestuurd worden. CEO Dana Hyatt, die het bedrijf in 

1995 oprichtte, zal het blijven leiden, samen met het bestaande managementteam 

van GSO.  

 

* GSO is ook actief in Arizona, Nevada en New Mexico 
** Wisselkoers 1 EUR = 0,89 USD 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

Over GLS Group  

GLS, General Logistics Systems B.V. (hoofdzetel Amsterdam), verzorgt betrouwbare, 

hoogwaardige pakketdiensten voor meer dan 220.000 klanten in Europa en daarnaast 

express- en logistiekdiensten. "Europese kwaliteitsleider in de pakketlogistiek", dat is het 

motto van GLS. Bovendien hecht GLS belang aan duurzaamheid. De groep is met eigen 

bedrijven en partners aanwezig in 41 Europese landen en is via contractuele allianties 

verbonden met de hele wereld. GLS beschikt over 41 centrale overslagplaatsen en meer 

dan 700 depots. Het GLS netwerk voor wegvervoer maakt de groep tot een van de meest 

vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks worden circa 14.000 

medewerkers en circa 20.000 voertuigen ingezet. In 2015/16 vervoerde GLS 431 miljoen 

pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,2 miljard euro. 

 

 

Over GSO 

GSO werd opgericht in 1995. Het bedrijf voert maandelijks meer dan een miljoen 

leveringen uit in heel Californië, Arizona, Nevada en New Mexico, vanuit 36 

bedrijfslocaties. GSO biedt klanten hoogwaardige services, zoals later ophalen, eerder 

bezorgen, dedicated servicepersoneel en pakkettracering, en dat alles voor in deze markt 

toonaangevende prijzen.  

 

 

Meer informatie: gls-group.eu  

 

Anne Putz, Head of Corporate Communication  

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