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Saint-Quentin-Fallavier - FRANÇA - segunda-feira 28 de Novembro de 2022 

 

Na sexta-feira 25 de Novembro de 2022, o Grupo BBL concluiu uma nova grande operação na sua expansão 
internacional com a aquisição do Grupo SHARE LOGISTICS nos Países Baixos. Desde a Management Buy Out (aquisição 
operações pelos quadros) em 2008, esta empresa holandesa tem mostrado um crescimento sólido e resiliente ao 
longo da sua história, liderada pelo seu fundador Jan CREZEE, e uma equipa próxima com muita experiência.  

Os dados proforma da SHARE LOGISTICS baseados nos resultados estimados para o ano 2022 mostram : 

 Um volume de negócios acumulado da SHARE LOGISTICS BV. e das suas filiais próximo dos €230 milhões. 
 Aproximadamente 210 empregados em 16 locais na Europa (Holanda, Espanha, Alemanha, França) e nos EUA … 
 Aproximadamente 40 empregados em 6 escritórios na região das Américas (EUA, Brasil) 
 Cerca de 50.000 de transporte num ano inteiro, representando 75.000 TEUS de frete marítimo e 30.000 Toneladas de 

frete aéreo. 

Jan CREZEE, CEO e fundador da empresa, indica que o seu desejo era assegurar a durabilidade da SHARE LOGISTICS, 
com a escolha de um novo accionista a longo prazo e uma transição na qual deseja participar plenamente: "Fui 
convencido pelo Grupo BBL e pelo seu modelo original de "federação de especialistas" que tem demonstrado durante 
vários anos o seu respeito pelo "know-how" e pelas organizações que integra. Os empregados do nosso grupo 
beneficiarão de uma transição suave, e poderemos garantir aos nossos clientes e parceiros uma qualidade de serviço 
constante com, além disso, uma gama de novas soluções dentro da rede europeia BBL CARGO". 
 

Christophe BESSET, Director Geral do Grupo BBL, exprime o seu entusiasmo:  
"SHARE LOGISTICS e o Grupo BBL partilham, antes de mais, uma cultura e valores muito semelhantes: os das nossas 
organizações inteiramente centrados nas necessidades dos seus clientes e construídos para responder a questões 
complexas da sua cadeia de transporte, os das empresas familiares com uma dimensão resolutamente humana e 
baseados no empenho diário e profissionalismo dos seus empregados. Além disso, a complementaridade das nossas 
estruturas é quase perfeita! A SHARE LOGISTICS está a acrescentar novos países ao nosso projecto de rede europeia BBL 
CARGO (Overseas Transport Services). Este segmento empresarial terá agora 47 estabelecimentos em 16 países da zona 
EUROPA-MEDITERRÂNEO, e cerca de 500 empregados. Juntamente com a SHARE LOGISTICS e as suas filiais do outro lado 
do Atlântico, estamos a atingir volumes muito significativos de importação e exportação nos fluxos transatlânticos, tanto 
para o frete aéreo como marítimo. A SHARE LOGISTICS também contribuirá para a nossa estratégia, trazendo várias 
especialidades verticais complementares (Farmácia, Eventos, grandes projectos industriais e transporte de matérias-
primas...). A nossa ambição de servir os nossos clientes com um conjunto completo de soluções logísticas é assim ainda 
mais reforçada.. 

Esta nova operação de crescimento externo foi realizada no âmbito da reorganização global do financiamento do 
Grupo BBL, que foi concluída com sucesso pela sua equipa de direção em Março de 2022. com a integração da SHARE 
LOGISTICS, O Grupo BBL atingirá um total de mais de 1700 trabalhadores e um volume de faturação anual de mais de 
850 milhões de euros. 
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Sobre o Grupo BBL:  

Fundado em 1997 por Kaci Kébaïli, o Grupo BBL construiu um modelo original de "federação de especialistas" que reúne cerca 
de vinte PMEs cujas equipas e marcas são reconhecidas pelo seu know-how particular nas quatro actividades históricas do 
Grupo : Logística Contratual, Transporte aéreo e marítimo, Transporte Rodoviário e Grupagem, Serviços Aduaneiros. Esta 
estratégia de "Manufatura de Soluções Logísticas" enfatiza a coordenação de equipas especializadas e autónomas empenhadas 
em servir a cadeia de suprimentos dos seus clientes. Nos cinco anos entre 2017 e 2022, o Grupo BBL cresceu de 440 para 1450 
empregados e o seu volume de negócios anual aumentou de 121 MEuros para cerca de 600 MEuros esperados para o ano 2022. 
Impulsionado por uma recuperação muito forte do seu crescimento orgânico, e por uma série de aquisições estratégicas 
(incluindo as empresas portuguesas LUSOCARGO e PORTOCARGO), o Grupo BBL decidiu afirmar a sua cultura empresarial com a 
definição de uma razão de ser em 2022. " O caminho está livre ! " tornou-se o manifesto do Grupo e funciona como um guia 
para reforçar a sua coesão, as suas estruturas e inspirar as suas iniciativas estratégicas. O seu ambicioso plano de 
desenvolvimento é apoiado pelo seu fundador Kaci Kébaïli, pela sua direcção e pelos seus accionistas minoritários GENEO 
Capital Entrepreneur e Bpifrance. 
 

Mais informações:     www.groupe-bbl.com 

Contactos :  
Jean-Marc WILLIATTE / Mail :   jm.williatte@groupe-bbl.com 
LinkedIn :     https://www.linkedin.com/company/groupe-bbl/  
Twitter:      https://twitter.com/BBLGroupMarcom 
 

Contribuidores:  
• Equipa M&A do Grupo BBL:  Lorraine Vilgrain (Corporate Development)  

Sylvain Merienne (Legal Affairs)  
François de Vandière (Group CFO)  
 

• Conselhos financeiros e auditorias:   DELOITTE LYON (Eric Boucharlat & Colin Chanavat) 
• Advogados do Grupo BBL:    Derks Star Busmann N.V. (Roman Tarlavski, Dena Mokhberolsafa) 
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Sobre Share Logistics:  

A SHARE LOGISTICS é um actor importante no mercado holandês de " Transporte internacional marítimo e aéreo". Com as suas 
filiais na Europa e nas Américas, oferece uma gama completa de soluções logísticas desde a origem até ao destino final, 
principalmente através de serviços de frete aéreo e marítimo. A Share Logistics construiu uma reputação sólida ao concentrar-
se em serviços "especializados", complexos e com margens elevadas em mercados verticais atractivos: projectos industriais, 
mudanças e relocalizações, construção de estufas, logística de eventos, matérias-primas, petróleo e gás, produtos 
farmacêuticos e peças para navios. 
Para além do crescimento do seu volume de negócios devido ao aumento das taxas de frete do mercado, a Share Logistics 
também mostrou um aumento no seu volume de operações de mais de 100% entre 2019 e 2022. A Share Logistics tem uma 
equipa profissional e dedicada de mais de 250 peritos em logística em todo o mundo. A sua base de clientes é diversificada e 
leal, com uma concentração limitada e um carácter recorrente, servindo grandes empresas globais, bem como PMEs. 
 
 
 
Mais informações:    https://www.sharelogistics.com/ 

Contactos:  

Martijn van der Velden / Mail :  m.van.der.velden@sharelogistics.com  
LinkedIn:    https://www.linkedin.com/company/sharelogistics/  
 

• Consultor financeiro:      IMAP NETHERLANDS (Guillaume Petit, Cees van Vliet, Thomas Verhoeckx) 
• Advogados SHARE LOGISTICS: HVG LAW (Sijmen de Lange, J. van den Berg, Suzanne Lodder, Tim Groeneweg) 
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