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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

GLS achiziționează compania canadiană 
de livrări de colete, Dicom Canada 
 

Amsterdam, 3 septembrie, 2018. General Logistics Systems (GLS) anunță 

că a achiziționat compania canadiană de livrări de colete, Dicom Canada, 

de la Wind Point Partners, o companie cu capital privat din Chicago.  

 

Dicom Canada furnizează în principal servicii de coletărie business-to-business 

care operează în Canada, punând accent major pe provinciile canadiene din 

estul Ontario și Quebec. Canada este cea de-a zecea economie mondială din 

lume¹, cu Ontario și Quebec reprezentând 57% din PIB-ul țării². Dicom Canada 

este bine plasată pentru a stimula tendințele de creștere pe aceste piețe și oferă 

companiei GLS o poziție stabilă pe piață în această economie cheie.  

 

Dicom Canada oferă servicii de coletărie, transport paletizat și logistică pe cale 

rutieră. Aceasta operează o rețea de 28 depozite și lucrează cu transportatori 

parteneri din toată Canada pentru a furniza servicii logistice pan-canadiene. 

Dicom Canada a înregistrat creșteri ale veniturilor și profitului din ultimii ani. 

Achiziția nu include afacerile Dicom din SUA. 

 

Valoarea totală a contraprestației este de 360 milioane de dolari canadieni 

(aproximativ 238 milioane de euro³) pe bază de datorii și fără numerar. Dicom 

Canada a generat venituri neauditate de 233 milioane de dolari canadieni în cele 

12 luni încheiate la 30 iunie 2018. Achiziția nu face obiectul aprobărilor de 

reglementare. 

 

Rico Back, Director Executiv Royal Mail Group, spunea: „Această achiziție este 

în linie cu strategia de GLS de a crește prin achiziții orientate și concentrate 

pentru a capta segmente de creștere mai mari în afara Europei. Cu prezența sa 

puternică în Canada de est și focarul asupra segmentului business-to-business, 

modelul de afaceri al Dicom Canada este similar cu cel al GLS, deoarece oferă 

un serviciu de livrare de înaltă calitate, bazat pe accentul pe fiabilitate și pe 

satisfacția excelentă a clienților.” 

 



Dicom Canada va continua să fie condusă de Rick Barnes, Președinte, împreună 

cu echipa actuală de management a Dicom Canada. Dicom Canada va fi 

consolidată în întregime în cadrul GLS în scopuri de raportare. 

 

 

Despre GLS Group 

GLS, General Logistics Systems B.V. (cu sediul în Amsterdam), oferă servicii de coletărie de 

încredere și de înaltă calitate pentru peste 270,000 clienți, la care se adaugă servicii de logistică 

și servicii expres. “Lider european în privința calității” este principiul de bază al companiei GLS, 

sustenabilitatea fiind primordială. Prin companii proprii și prin intermediul companiilor partenere, 

Grupul oferă o reţea ce acoperă 41 de țări europene și șapte state ale SUA, fiind conectată la 

celelalte continente prin înţelegeri contractuale. GLS dispune de aproximativ 50 de hub-uri 

internaționale și peste 1,000 depozite și agenții. Prin intermediul rețelei sale de livrări pe cale 

rutieră, GLS este unul din liderii în servicii de coletărie din Europa. GLS numără 18,000 angajați 

și în fiecare zi aproximativ 30,000 vehicule sunt pe drum pentru GLS. În anul financiar 2017/18, 

GLS a înregistrat venituri de 2.9 miliarde de euro și a transportat 534 milioane de colete. 

  

 

Despre Dicom Canada 

Dicom Canada este o companie de transport și logistică, cu sediul în Montreal, Quebec.  

Dicom Canada operează pe trei segmente de afacere: express, transport paletizat și 

logistică. Serviciile furnizate includ livrări de colete următoarea și a doua zi lucrătoare, 

transport paletizat, administrarea mărfurilor și servicii pe distanțe mari în SUA și Canada. 

Dicom Canada angajează direct aproximativ 1,400 persoane și utilizează subcontractori 

în anumite părți ale afacerii. 

 

 

 

Mai multe informații: gls-group.eu  

 

Anne Putz, Head of Communication & Marketing 

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