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Bpost koopt Bub ble Post
07 augustus 2017 19:49

Lukas Vanacker

Bpost heeft maan dag een akkoord gesloten over de over name van de eco-pak jesdienst
Bubble Post.

Dat kondig de het post be drijf maandag aan.

De ac tivitei ten van Bubble Post  be te ke nen een verster king van het net werk van bpost en haar doch teron-
derne ming Citydepot, luidt het in een me de de ling. Bub ble Post en Ci ty de pot zul len sa menwerken zoals
in Gent, waar beide spe lers binnen het stads dis tri bu tie platform actief zijn.

Naast ervaring in duurzame stadsdis tributie brengt Bubble Post vol gens zijn overne mer heel wat
kennis mee van gekoeld en vriestransport voor onder meer hore cagroot handels en le ve ring van be -
reide maaltijden en maaltijd boxen.

Opslorping
Vo rige maand was al uit ge lekt dat Bub ble Post 'onder meer' met Bpost praatte. CEO Marc Mo rioux zei
toen niet te vre zen dat Bub ble Post zou wor den 'op ge slorpt' door een reus als Bpost. 'Bpost stap te in het
Limburgse stads dis tri bu tie be drijf City De pot en in de Ant werp se start-up Parcify. Die be drijf jes kunnen
hun eigen koers blijven varen', zei hij.

Het beurs ge no teer de post be drijf zou vol gens De Standaard 4 mil joen euro over heb ben voor Bub ble
Post. Maar ge zien de eco lo gische pakjes dienst nog al tijd verlieslatend is, lijkt dat be drag te hoog. 

16 ste den
Bub ble Post werd in 2013 op gericht door de Gen te naar Ben jamin Rie der en zijn kompanen Mi chel
de Waele en An tho ny Viae ne. CEO Rie der stap te begin dit jaar op na een conflict met de aandeel hou ders,
en ver kocht zijn aande len.

Mo rioux, die voordien aan het hoofd stond van de Bel gische ope raties van de Franse koe rier DPD, volg de
Rie der op als CEO. Het so ciale investeringfonds SI2 van Piet Col ruyt en de Vlaamse investe rings maat -
schap pij PMV stapten in om het financiële luik van het be drijf, dat jaren was verwaarloosd, bij te stu ren.

Bub ble Post is vandaag actief in zes tien ste den in België en Ne derland. Het is be kend van zijn eco-vrien-
delij ke transport voertuigen, zoals cargofiet sen en koel wagens op aard gas. Bubble Post boek -
te vorig jaar een omzet van 3,6 miljoen euro. Het be drijf telt 100 werkne mers. 
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