
 

¹ Rebríček HDP podľa Svetovej banky (2017)  
² Statistics Canada (Štatistická agentúra Kanady) (2017) 
³ Výmenný kurz CAD:EUR = 1:0,66 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

GLS prevzala kanadskú zásielkovú 
spoločnosť Dicom Canada 
 

Amsterdam, 3. september 2018. Spoločnosť General Logistics Systems 

(GLS) oznámila, že prevzala kanadskú zásielkovú spoločnosť Dicom 

Canada od súkromnej investičnej spoločnosti Wind Point Partners z 

Chicaga. 

 

Dicom Canada poskytuje predovšetkým medzipodnikové zásielkové služby. 

Pôsobí v celej Kanade s ťažiskom vo východokanadských provinciách Ontario a 

Quebec. Kanada je desiatou najväčšou ekonomikou sveta¹, pričom Ontario a 

Quebec predstavujú 57 % HDP krajiny². Dicom Canada je veľmi dobre situovaná 

pre využitie rastúcich trendov na týchto trhoch a poskytuje GLS etablované 

postavenie na trhu v tejto dôležitej ekonomickej oblasti.  

 

Dicom Canada poskytuje pozemné zásielkové, nákladné a logistické služby. 

Prevádzkuje sieť 28 dep a spolupracuje s partnerskými dopravcami v celej 

Kanade s cieľom poskytovať poskytovať logistické služby v celej Kanade. V 

posledných rokoch Dicom Canada dosiahla dobrý nárast príjmov a výnosov. 

Akvizícia nezahŕňa podnikanie spoločnosti Dicom v USA.  

 

Spoločnosť GLS prevzala spoločnosť Dicom Canada bez ohľadu na dlhy a 

hotovosť za celkovú sumu 360 miliónov kanadských dolárov (približne 238 

miliónov eur³). Dicom Canada dosiahla v dvanástich mesiacoch, ktoré sa skončili 

30. júna 2018, neauditované tržby vo výške 233 miliónov kanadských dolárov. 

Akvizícia nepodlieha schváleniu regulačnými orgánmi.  

 

Rico Back, generálny riaditeľ skupiny Royal Mail, povedal: „Táto akvizícia je v 

súlade so stratégiou spoločnosti GLS získať prostredníctvom cielených a 

sústredených akvizícií rastúce segmenty mimo Európy. So silnou prítomnosťou 

vo východnej časti Kanady a hlavným zameraním na medzipodnikový segment je 

obchodný model spoločnosti Dicom Canada podobný modelu spoločnosti GLS, 

pretože poskytuje vysokokvalitné doručovateľské služby založené na 

spoľahlivosti a vynikajúcej spokojnosti zákazníkov.“ 



Spoločnosť Dicom Canada bude aj naďalej viesť prezident Rick Barnes spoločne 

s existujúcim riadiacim tímom spoločnosti. Na účely podávania správ bude Dicom 

Canada plne konsolidovaná v rámci GLS. 

 

 

O Skupine GLS 

GLS, General Logistics Systems B.V. (so sídlom v Amsterdame) vykonáva spoľahlivé, 

vysokokvalitné zásielkové služby pre viac než 270 000 zákazníkov doplnené o logistické a 

expresné služby. „Líder v kvalite v oblasti európskej zásielkovej logistiky“ je hlavným princípom 

GLS, pričom udržateľnosť je jednou zo základných hodnôt. Prostredníctvom vlastných a 

partnerských spoločností Skupina GLS poskytuje služby v 41 európskych štátoch a vo 8 štátoch 

v USA a celosvetovo pôsobí na základe zmluvných dohôd. GLS má k dispozícii približne 50 

prekládkových stredísk a viac než 1000 dep a pobočiek. So svojou pozemnou sieťou je GLS 

jedným z vedúcich poskytovateľov zásielkových služieb v Európe. Pre GLS pracuje približne 

18 000 zamestnancov a denne je na cestách okolo 30 000 vozidiel. Vo finančnom roku 2017/18 

GLS dosiahla tržby vo výške 2,9 miliárd eur a prepravila 534 miliónov zásielok. 

  

 

O spoločnosti Dicom Canada 

Dicom Canada je dopravná a logistická spoločnosť so sídlom v Montreale, štát Quebec. 

Dicom Canada pôsobí v troch obchodných segmentoch: expresné, nákladné a logistické 

služby. Poskytované služby zahŕňajú jednodňové a dvojdňové zásielkové služby, 

dopravu nákladu, správu nákladu a služby poslednej míle v USA a Kanade. Dicom 

Canada zamestnáva priamo približne 1 400 ľudí a v niektorých oblastiach činnosti 

využíva subdodávateľov. 

 

 

 

Viac informácií: gls-group.eu  

 

Anne Putz, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu 

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