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5-lecie firmy DLS S.A.
We wrzeœniu bie¿¹cego roku minê³a pi¹ta rocznica powstania Spó³ki Dystrybucja Logistyka
Serwis. Jej korzenie siêgaj¹ jednak du¿o wczeœniej. Podobnie zreszt¹ jak firm, które j¹ tworzy³y.
W 1999 roku na mocy uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Lewiatan
Kujawy podniesiono kapita³ akcyjny, który objê³y firmy Maro z Poznania, Spartan z Pucka oraz
Wimar z P³ocka. Zmieniono nazwê na “Dystrybucja Logistyka Serwis”, a siedziba oraz Centrala
firmy zosta³a przeniesiona do P³ocka. W ten sposób powsta³a najwiêksza polska firma handlowa o
polskim kapitale. Wydarzenie to obi³o siê szerokim echem w œrodowisku handlowym. Jedni z
optymizmem powitali nowego, du¿ego gracza na rynku, natomiast inni pow¹tpiewali w sukces
takiego przedsiêwziêcia, uwa¿aj¹c, ¿e wczeœniej czy póŸniej musi dojœæ do wewnêtrznych
konfliktów, a w konsekwencji do jej rozpadu.
W³aœciciele firm, które stworzy³y DLS S.A. uwa¿ali jednak, ¿e integracja podmiotów
zajmuj¹cych siê hurtem artyku³ami spo¿ywczymi jest jedyn¹ drog¹ do powstania takiego
przedsiêbiorstwa, które zapewni obs³ugê punktów detalicznych na wysokim poziomie.
Wojciech Kruszewski, ówczesny Prezes Zarz¹du DLS S.A., a obecnie Przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej o g³ównych powodach integracji mówi nastêpuj¹co: “Bilans zmian zachodz¹cych
na polskim rynku handlowym w ostatnich latach zmusza³ do realnego postrzegania szans istnienia
rozdrobnionego hurtu. Œwiadomoœæ, ¿e niewielkie firmy maj¹ ma³e szanse przetrwania w
warunkach napieraj¹cej i silnej konkurencji zarówno wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej. Analiza rynku,
nieuchronne zmiany na rynku, które zachodzi³y da³y impuls do fuzji. Prosty rachunek ekonomiczny
wskazywa³, ¿e konsolidowanie si³ daje nadziejê na rozwój i sprostanie konkurencji”.
Oczywiœcie, sam proces konsolidacji nie gwarantowa³ jeszcze sukcesu rynkowego. Do tego
niezbêdny by³ w³aœciwy dobór firm, a przede wszystkim póŸniejszy ogrom prac, jaki nale¿a³o
wnieœæ przez kolejne lata, aby doprowadziæ do pe³nej integracji pod wzglêdem organizacyjnym,
formalnym i kulturowym. “Dobór hurtowni nie by³ przypadkowy. Braliœmy pod uwagê firmy, które
mia³y zbli¿ony poziom organizacyjny, a ich w³aœciciele podobne koncepcje rozwoju. Wybrano
hurtownie, które uzupe³nia³y siê komplementarnie” - podkreœla Wojciech Kruszewski.
Dziœ DLS S.A. nale¿y do czo³ówki firm handlowych w Polsce. W rankingach najwiêkszych
hurtowni plasuje siê obecnie na miejscach 7-9, w zale¿noœci od rodzaju zestawienia. Byliœmy
nagradzani miêdzy innymi “Koron¹ Handlu”, dwukrotnie “Gazel¹ Biznesu”, a ostatnio zajêliœmy 3
miejsce w rankingu Gazety Prawnej ”500 najdynamiczniejszych pracodawców polskich na
przestrzeni ostatnich 5 lat”
Ponad to ostatnie wydarzenia zwi¹zane z po³¹czeniem z firm¹ BOS najlepiej œwiadcz¹ o
strategii przyjêtej przez Zarz¹d i Akcjonariat DLS-u. Powsta³a grupa kapita³owa bêdzie drug¹
organizacja handlu hurtowego w Polsce pod wzglêdem wielkoœci sprzeda¿y. Z ca³¹ pewnoœci¹,
zarówno dla firmy BOS, jak i DLS zacz¹³ siê nowy rozdzia³ w ich dzia³alnoœci. Czy nowa grupa
kapita³owa bêdzie rozwijaæ siê w równie szybkim tempie jak dotychczas? Patrz¹c na
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ obu spó³ek mo¿na s¹dziæ, ¿e tak. Na przestrzeni ostatnich lat firmy te
sta³y siê czo³owymi dystrybutorami w swoich regionach. Razem bêd¹ w stanie jeszcze bardziej
przyspieszyæ tempo rozwoju.

