Beste partners van DINA Logistics,

Na maanden van voorbereiding zijn wij zeer verheugd de verdere groei en internationalisering
van DINA Logistics aan te kondigen met de volledige overname van het bedrijf door de
Transportgroep Heppner.

Onder leiding van Dimitry De Koker en Michel Van Even heeft DINA Logistics zich de voorbije
jaren ontwikkeld tot een toonaangevend logistiek distributiebedrijf, dat het noorden en het
zuiden, het oosten en het westen van de BENELUX met elkaar verbindt via hun cross-docking
activiteiten in Ternat. Met deze overname, die op 21 december 2021 werd afgerond, zet DINA
Logistics een belangrijke stap in de ontwikkeling van hun positie en de uitbreiding van hun
activiteiten voor hun klanten en partners.

Heppner is een middelgroot familiebedrijf dat in 1925 is opgericht, met oorsprong in de Elzas
en hoofdkantoor in Parijs. De Heppner Group beschikt over een geïntegreerd Europees netwerk
en is aandeelhouder van System Alliance Europe. De overname van DINA Logistics door
Heppner is volledig in lijn met de internationale groeistrategie van de Group om bedrijven met
lokale roots, gedeelde waarden en normen, te verbinden en te integreren in de groep.

Langdurige en op vertrouwen gebaseerde partnerschappen zijn sleutelfactoren voor succes in
ons Europees netwerk. Als onderdeel van de Heppner-Group zullen wij onze expertise blijven
ontwikkelen om steeds innovatievere en duurzamere oplossingen, alsook een breed gamma
aan diensten aanbieden. Naast onze nationale expertise zullen wij nu in staat zijn Groupagediensten op Europese schaal aan te bieden door gebruik te maken van het geïntegreerde
netwerk van de Heppner-Group. Deze overname geeft u de mogelijkheid om met elk nieuw
project via DINA Logistics gebruik te maken van het gehele Heppner-netwerk.

De dagelijkse leiding van DINA Logistics blijft in handen van Dimitry De Koker (bijgestaan door
Sofie De Meyer) die de internationale ontwikkeling vorm zal geven in coördinatie met het
Heppner Group Management. De integratie van DINA Logistics in de Heppner Group zal
geleidelijk verlopen, rekening houdend met het familiale-DNA van beide ondernemingen.

Bijgevoegd vindt u het persbericht over deze overname. Wij blijven ten alle tijde graag uw
persoonlijke contactpersoon.
Wij kijken alvast uit naar onze verdere succesvolle samenwerking!

Met positieve groeten,

Dimitry De Koker
CEO - Creatief Exclusief Ondernemer

Ghislain
FERNANDEZ
International Managing Director

Over Heppner Group: met een omzet van meer dan 710 miljoen euro in 2020 en 3.200 medewerkers is
Heppner, aanbieder van transport- en logistieke oplossingen, de gespecialiseerde en onafhankelijke
marktleider in de internationale handel van en naar Frankrijk. Heppner werd opgericht in 1925 en
wordt in de derde generatie geleid door Jean-Thomas Schmidt. Vandaag de dag heeft Heppner meer
dan 70 vestigingen in Frankrijk, 12 vestigingen in Duitsland en eigen vestigingen in Nederland, Spanje
en Senegal. Door samen te werken met sterke partnerbedrijven, allen leiders op hun markt, kan de
onderneming 157 landen wereldwijd bedienen. Als aanbieder van oplossingen op maat biedt Heppner
een combinatie van expertise op het gebied van koeriers- en vrachtvervoer in Frankrijk en Europa,
lucht- en zeevracht wereldwijd, douanediensten en logistieke diensten. Heppner zet zich elke dag in
om de ondernemingsgeest van zijn medewerkers, partners, klanten en leveranciers op alle
werkterreinen te stimuleren.
www.heppner-group.com

