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Generix Group selecteert Montreal als een Global Development Hub 

Het personeelsbestand zal naar verwachting binnen drie jaar met 50% groeien. 

 

Generix Group, leider in supply chain optimalisatie systemen, kondigt de uitbreiding van het team 
in Montreal aan. Het kantoor in Montreal is in één jaar tijd al verdubbeld in omvang en de groei van 
het bedrijf in de regio gaat verder. In de komende drie jaar is Generix Group van plan om meer dan 
70 mensen in dienst te nemen om het team te vervolledigen. Ongeveer 40 van deze medewerkers 
zullen worden ingezet voor het R&D centrum dat in Montreal is opgericht. In totaal 
vertegenwoordigt dit een lokale investering van ongeveer $12 miljoen (CA$) in R&D. 

Het Franse bedrijf rekent op de expertise van Montreal om het product Solochain dat zijn reputatie in 
Noord-Amerika heeft opgebouwd verder te ontwikkelen. Het is een warehouse management (WMS) 
en manufacturing execution system (MES) van wereldklasse dat in meer dan 150 vestigingen over de 
hele wereld is geïmplementeerd. Deze oplossing stelt zowel fabrikanten als logistieke bedrijven in staat 
om hun end-to-end supply chain operaties te optimaliseren. 

“Montreal bruist van het talent en zijn knowhow in verschillende technische sectoren is onmiskenbaar. 
Canada heeft ook een netwerk van universiteiten dat zich onderscheidt door zijn uitmuntendheid. Daarom 
hebben we Montreal gekozen als ontwikkelingscentrum voor de producten van Generix”, zegt Aïda Collette-
Sène, CEO van Generix Group. “De Noord-Amerikaanse markt is ook een belangrijke groeimotor voor ons 
bedrijf. Ons team in Montreal zal een strategische rol spelen in de ontwikkeling van deze markt”. 

“Deze beslissing van de hoofdzetel is gebaseerd op de erkenning van de uitmuntendheid van het product 
Solochain en van zijn potentieel om het paradepaardje te worden dat in staat is in alle filialen in 
snelgroeiende markten over de hele wereld te vertegenwoordigen. We hebben alle reden om trots te zijn op 
deze prestatie. Uiteindelijk zullen het onze klanten zijn die er het meest zullen van genieten; degenen die al 
met Generix Group werken en degenen die in de toekomst er nog bij komen”, zegt Philippe Gautrin, General 
Manager van Generix Group Noord-Amerika. 

“Generix Group, die al diep geworteld is in het ecosysteem van Québec, laat zien hoe buitenlandse filialen 
actief bijdragen aan de lokale economie”, zegt Stépane Paquet, Voorzitter van bestuur en CEO van Montreal 
International, het economische promotiebureau van Montreal. “De oplossing voor het beheer van de supply 
chain wordt door veel bedrijven in Québec gebruikt om hun distributie over de provincie te verbeteren, wat 
van Generix Group een belangrijke speler maakt in het economisch herstel”. 

“We kunnen er trots op zijn dat een van de leiders op het gebied van supply chain optimalisatiesystemen 
heeft gekozen en nog steeds kiest voor Montreal om zijn oplossing van wereldklasse, Solochain, te 
ontwikkelen. Deze aanzienlijke investering zal helpen om het technologische ecosysteem van Québec te 
consolideren en bedrijven van hier en elders te transformeren. Generix Group kan op ons team rekenen voor 
ondersteuning, ongeacht de uitdagingen van de toekomst”, zegt Hubert Bolduc, Voorzitter van 
Investissement Québec International. 

  



 

Over Generix Group 

Generix Group is een Collaboratieve Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van partners. De 
SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 650 medewerkers van de groep begeleiden dagelijks 
klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero en Geodis in de digitale transformatie van hun Supply Chain. Het 
collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. Het combineert 
de capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, dematerialisatie van informatiestromen, het collaboratief beheer van processen en het 
verbinden van bedrijven met al hun partners in real time. Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers binnen de Supply Chain: fabrikanten, 
externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) en retailers.  

Het bedrijf, opgericht in Frankrijk in 1990, is beursgenoteerd op de Eurolist market van Euronext Parijs, compartiment C (ISIN : 
FR0004032795). Ontdek meer: http://www.generixgroup.com/ 

 

Over Montreal International 

Montreal International is een non-profit organisatie die wordt gefinancierd door de particuliere sector, de regeringen van Canada en Québec, 
de Communauté métropolitaine de Montreal en de stad Montreal. Haar mandaat is het aantrekken en behouden van buitenlandse 
investeringen (bedrijven en startups), internationale organisaties, geschoolde werknemers en internationale studenten naar groot Montréal 
door het verstrekken van ondersteunende diensten op maat van hun behoeften. 

Meer info: www.montrealinternational.com 

 

Over Investissement Québec 

De missie van Investissement Québec bestaat erin een actieve rol te spelen in de economische ontwikkeling van Québec door het stimuleren 
van bedrijfsinnovatie, ondernemerschap en bedrijfsovernames, alsook de groei van de investeringen en de export. Het bedrijf is actief in alle 
administratieve regio’s van de provincie en ondersteunt de oprichting en groei van bedrijven van elke omvang door middel van investeringen 
en financiële oplossingen op maat. Het ondersteunt ook bedrijven door het verstrekken van advies en andere ondersteunende maatregelen, 
met inbegrip van technologische bijstand die beschikbaar is vanuit de business unit CRIQ. Via Investissement Québec International biedt de 
organisatie ook vooruitzichten op buitenlandse investeringen en ondersteunt ze bedrijven met exportactiviteiten. 

Meer info: www.investquebec.com/quebec/en 
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