
 

¹ według rankingu The World Bank GDP (2017)  
² według Statistics Canada (2017) 
³ przelicznik CAD:EUR 0.66:1 

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 
 

GLS przejmuje kanadyjską firmę 
kurierską Dicom Canada 
 

Amsterdam, 3 września 2018r. General Logistics Systems (GLS) ogłosił, że 

przejął kanadyjską firmę kurierską Dicom Canada od Wind Point Partners, 

przedsiębiorstwa typu private equity z Chicago.  

 

Firma Dicom Canada świadczy przede wszystkim usługi w zakresie doręczania 

paczek pomiędzy przedsiębiorstwami. Działa w całej Kanadzie, a więc w 

dziesiątej największej gospodarce świata¹, w szczególności w prowincji Ontario i 

Quebec na wschodzie tego kraju, które wytwarzają 57 procent PKB państwa². 

Dicom Canada jest dobrze przygotowany, aby wykorzystać te możliwości i 

zapewnia GLS ugruntowaną pozycję na rynku przesyłek kurierskich. 

 

Dicom Canada oferuje usługi w zakresie doręczeń, frachtu i logistyki, posiada 

sieć 28 filii i współpracuje z przewoźnikami w całej Kanadzie, aby zapewnić 

usługi logistyczne na terenie całego kraju. Firma odnotowała w ostatnich latach 

duży wzrost przychodów i zysków.  

 

GLS przejmuje spółkę (z wyłączeniem amerykańskiej działalności Dicom) bez 

zadłużenia za łączną cenę 360 milionów dolarów (około 238 milionów euro), co 

nie wymaga zgody organu regulacyjnego. W poprzednim roku budżetowym 

zakończonym 30 czerwca 2018 roku Dicom Canada wygenerował obroty w 

wysokości 233 milionów dolarów.  

 

"To przejęcie jest zgodne ze strategią GLS, która polega na ukierunkowanych 

akwizycjach w celu pozyskania segmentów o wyższym wzroście poza Europą. 

Dicom Canada to firma z ugruntowaną pozycją we Wschodniej Kanadzie, która 

skupia się na segmencie business-to-business. Nasze modele biznesowe są do 

siebie podobne - obie firmy zapewniają wysokiej jakości usługi dostarczania 

paczek, oparte na niezawodności w celu uzyskania doskonałej satysfakcji 

klienta." mówi Rico Back, Chief Executive Officer Royal Mail Group. 

 

 



Rick Barnes i obecny zespół managerów dalej będzie zarządzać Dicom Canada. 

Firma zostanie objęta pełną konsolidacją z GLS w celach sprawozdawczych. 

 

 

Grupa GLS 

GLS, General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w Amsterdamie) świadczy niezawodne, 

wysokiej jakości usługi kurierskie, logistyczne oraz ekspresowe dla ponad 270 000 

Klientów. “Lider jakości w europejskiej logistyce przesyłek” to główna zasada działania 

GLS, a zrównoważony rozwój to jedna z podstawowych wartości. Dzięki własnym 

spółkom oraz partnerom Grupa stworzyła sieć obejmującą 41 państw Europy i 8 stanów 

USA. Ponadto, dzięki umowom partnerskim, GLS dysponuje także połączeniami 

globalnymi. Infrastruktura GLS to około 50 centralnych i regionalnych sortowni oraz 

ponad 1 000 oddziałów, dzięki niej GLS jest jednym z wiodących operatorów 

logistycznych w Europie. Firmę tworzy 18 000 pracowników, a każdego dnia około 30 000 

samochodów GLS rusza w trasę. W roku obrotowym 2017/18 GLS uzyskał przychody w 

wysokości 2,9 mld euro i obsłużył 584 miliony paczek. 

  

 

Dicom Canada 

Dicom Canada jest firmą transportowo-logistyczną z siedzibą w Montrealu, Quebec. 

Dicom Canada działa w trzech segmentach biznesowych: zajmuje się przesyłkami 

ekspresowymi, spedycją i logistyką. Świadczone usługi obejmują więc paczki ekspresowe 

transport towarowy, zarządzanie spedycją, a także usługi z zakresu tzw. „ostatniej mili” w 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dicom Canada zatrudnia około 1400 osób, a także 

korzysta z usług podwykonawców w niektórych obszarach działalności. 

 

 

 

Więcej informacji: gls-group.eu  

 

Anne Putz, Head of Communication & Marketing 

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