
 

Informacja prasowa 
 
 

GLS przejmuje amerykańską firmę Postal 
Express doręczającą przesyłki 
ekspresowe 
 

Amsterdam, 6 kwietnia 2017. General Logistics Systems B.V.  (GLS) ogłosił 

przejęcie amerykańskiej  firmy Postal Express Inc. specjalizującej się 

w przesyłkach ekspresowych.  

 

Postal Express działa na terenie stanów Waszyngton, Oregon oraz Idaho 

oferując ekspresowe doręczenia paczek głównie dla klientów z sektora B2B 

z różnych branż. Jest to już druga amerykańska firma (po zakupieniu Golden 

State Overnight Inc.w październiku 2016 r.) przejęta przez GLS.  

 

Szacuje się, że całkowita wartość 100% udziałów w Postal Express wynosi 

13,3 miliona dolarów (około 12,5 milionów Euro). Firma będzie zarządzana jako 

osobna jednostka, a do  Grupy GLS zostanie włączona w celach raportowania.  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 Postal Express wygenerował 

przychód około 42 milionów dolarów i doręczył ok. 8,7 miliona paczek.  

Rico Back, Chief Executive Officer, GLS Group, podkreśla, że “przejęcie to 

wpisuje się w założenia naszej rozważnej strategii ekspansji geograficznej.”  

 

 

Grupa GLS   

GLS, General Logistics Systems BV (z siedzibą w Amsterdamie), zapewnia wysokiej 

jakości, niezawodne usługi przewozu paczek dla ponad 220 000 klientów w całej Europie, 

uzupełnione o usługi logistyczne i ekspresowe. "Europejski lider jakości w logistyce 

paczek" – tak brzmi myśl przewodnia GLS, a idea zrównoważonego rozwoju jest jedną 

z podstawowych wartości firmy. Za pośrednictwem własnych spółek krajowych 

i przedsiębiorstw partnerskich, Grupa GLS zbudowała rozległą sieć połączeń 

pozwalającą na doręczanie paczek do Klientów w 42 krajach. Ponadto, dzięki umowom 

partnerskim, GLS dysponuje także połączeniami globalnymi. Na terenie całej Europy 

infrastruktura GLS to 41 centralnych sortowni oraz ponad 700 oddziałów. Dzięki 

kompleksowej sieci połączeń drogowych GLS jest jednym z wiodących dostawców usług 

kurierskich i ekspresowych w Europie. Ponad 14 000 pracowników obsługuje 431 

milionów paczek rocznie. Każdego dnia rusza w trasę około 20 000 samochodów GLS. 

W roku obrotowym 2015/16 GLS uzyskał przychody w wysokości 2,2 mld euro. 

 



 

Postal Express 

Postal Express założony w 1985 r., jest firmą doręczającą ekspresowe przesyłki 

w regionie północno-zachodniego Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych. Jej Klienci cenią 

wysoki poziom obsługi klienta, w tym późne godziny odbioru oraz elastyczne możliwości 

dostosowywania do indywidualnych potrzeb przy konkurencyjnych cenach usług. Sieć 

Postal Express obejmuje 15 sortowni zatrudniających około 400 pracowników. 
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