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Firma de transport Gefco a fost scoasa la vânzare
Firma Gefco, lider european în logistica auto, a fost scoasa la vânzare de proprietarii sai, operatorul
feroviar Russian Railways si constructorul auto Stellantis, într-o tranzactie evaluata la peste doua miliarde
de euro, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.
Potrivit surselor, proprietarii Gefco lucreaza cu bancile JP Morgan si Rothschild pentru vânzarea companiei, iar
potentialii cumparatori au fost contactati pentru a-si exprima interesul.
Înfiintata în 1949, Gefco are 11.500 de angajati în 47 de tari, printre care se numara si România. Compania vinde
servicii de transport producatorilor auto Stellantis, Ford, Renault, Skoda si Toyota dar si altor companii precum
Nestle si Electrolux.
În 2020, închiderile de uzine si de reprezentante auto au amânat deciziile de cumparare de automobile ale
consumatorilor, astfel ca cifra de afaceri a Gefco a scazut cu 20%, pâna la 3,8 miliarde de euro, în timp ce profitul
operational a scazut cu 32%, pâna la 140 milioane de euro.
Între timp, însa, pietele auto si-au revenit astfel ca în luna mai înmatricularile de autoturisme în Europa au crescut
cu 74%, a treilea luna consecutiva de crestere puternica. În acest conditii, sursele citate de Reuters se asteapta ca
Gefco sa realizeze în acest an un profit operational de 345 milioane de euro si o cifra de afaceri de 4,4 miliarde de
euro.
În 2012, constructorul auto francez PSA Group a vândut o participatie de 75% din actiunile Gefco catre Russian
Railways pentru 800 milioane de euro. PSA Group a devenit Stellantis anul trecut dupa fuziunea cu constructorul
auto italian FCA.
Stellantis ramâne în continuare principalul client al Gefco, fiind responsabil pentru aproximativ jumatate din
veniturile sale, si a anuntat deja ca îsi va reduce afacerile cu Gefco, ceea ce a afectat evaluarea companiei. La
rândul sau, Russian Railways intentiona initial sa îsi extinda afacerile din logistica dupa preluarea Gefco, dar
câtiva ani mai târziu si-a modificat planurile si a vândut operatorul rus de transport feroviar Transcontainer.
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