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PERSBERICHT 
 

GLS neemt Canadese pakketdienst Dicom 

Canada over 
 

Amsterdam, 13 september 2018. General Logistics Systems (GLS) kondigt de 

overname aan van de Canadese pakketdienst Dicom Canada van Wind Point 

Partners, een in Chicago gevestigd private-equitybedrijf.  

 

Dicom Canada biedt hoofdzakelijk B2B-pakketdiensten aan. Het bedrijf is in heel 

Canada actief, maar concentreert zich op de oostelijke provincies Ontario en 

Quebec. Canada is de tiende economie ter wereld¹, waarbij Ontario en Quebec 57 

procent van het BBP van het land vertegenwoordigen². Dicom Canada is zodanig 

gepositioneerd dat het kan profiteren van de groeitrends in deze markten en GLS 

voorziet van een gevestigde marktpositie in deze economische regio.  

 

Dicom Canada levert pakket-, vracht- en logistieke diensten via het wegvervoer. 

Voor een pan-Canadese logistieke dienstverlening beschikt het bedrijf over een 

netwerk van 28 depots en werkt het samen met partners door heel Canada. Dicom 

Canada heeft de afgelopen jaren een goede omzet- en winstgroei gerealiseerd. De 

activiteiten van Dicom Canada in de Verenigde Staten vallen buiten de overname.  

 

GLS neemt het bedrijf over zonder schulden (debt and cash free) voor 360 miljoen 

Canadese dollar (ca. 238 miljoen euro³). Dicom Canada genereerde in de 12 

maanden tot en met 30 juni 2018 een niet-gecontroleerde omzet van 233 miljoen 

Canadese dollar. Toestemming van de toezichthouder was voor de overname niet 

nodig.  

 

Rico Back, Chief Executive Officer van Royal Mail Group: “Deze overname is in lijn 

met de strategie van GLS om door gerichte acquisities groeisegmenten buiten 

Europa te ontsluiten. Met een sterke aanwezigheid in het oosten van Canada en 

een focus op het B2B-segment is het businessmodel van Dicom Canada 

vergelijkbaar met dat van GLS: een kwalitatief hoogwaardige bezorgdienst, 

gebaseerd op betrouwbaarheid en uitstekende klanttevredenheid.” 



De leiding over Dicom Canada blijft in handen van Rick Barnes, President van 

Dicom Canada, en het huidige managementteam. Voor de financiële verslaglegging 

zal Dicom Canada volledig binnen GLS worden geconsolideerd. 

 

 

Over de GLS Group  

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

hoogwaardige pakketdiensten voor meer dan 270.000 klanten in Europa en daarnaast 

express- en logistiekdiensten. “Nummer 1 in de Europese pakketlogistiek als het om kwaliteit 

gaat”, dat is het motto van GLS. Bovendien hecht GLS belang aan duurzaamheid. Met eigen 

bedrijven en partners is de GLS Group aanwezig in 41 Europese landen en acht 

Amerikaanse staten en via contractuele allianties verbonden met de hele wereld. GLS 

beschikt over circa 50 centrale en regionale overslagplaatsen en meer dan 1.000 depots en 

agentschappen. Met het op wegvervoer gebaseerde netwerk is GLS een van de meest 

vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks worden circa 18.000 

medewerkers en circa 30.000 voertuigen ingezet. In 2017/18 vervoerde GLS 584 miljoen 

pakketten en behaalde een omzet van 2,9 miljard euro. 

 

Over Dicom Canada 

Dicom Canada is een transport- en logistiekbedrijf met hoofdkantoor in Montreal in de 

provincie Quebec. Dicom Canada is actief in de sectoren expres, vracht en logistiek. Het 

dienstenaanbod bestaat onder meer uit overnight- en second day-pakketten, vrachtvervoer, 

vrachtmanagement en last mile-oplossingen in de Verenigde Staten en Canada. Dicom 

Canada heeft circa 1.400 eigen medewerkers en maakt op een aantal gebieden gebruik van 

onderaannemers. 

 

Meer informatie: gls-group.eu 
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