
                           

                                       
 

Persbericht  

14 maart 2019 

 

2018, een jaar van sterke groei 

 

Evolutie van het bestuur in 2019 
 

 

De Raad van Bestuur van 14 maart, onder het voorzitterschap van Francis Lemor, keurde de 

jaarrekening van het boekjaar 2018 goed en stelde een bestuursontwikkeling voor die van 

kracht zal worden na de Algemene Vergadering van 30 april. 

 

2018 GEKENMERKT DOOR GOEDE PRESTATIES  

De Groep heeft haar positie als pure player  versterkt door haar intrede te doen op de markt van de 

diepvrieslogistiek in Italië, haar leidende positie op de Franse markt van de visproducten te 

consolideren en haar positie te versterken met de oprichting van zes nieuwe vestigingen. 

 

Aan het einde van het jaar werden de prestaties echter beïnvloed door de verkeersproblemen in 

verband met de verstoorde sociale context in Frankrijk en door de nog te consolideren posities in 

Nederland, Zwitserland en op het gebied van foodservice  in Frankrijk. 

 

 

Jaarresultaten (in M€) 2017 2018 Variatie 

Omzet 2.975, 7 3.255,1 9,4% 

EBIT 132,3 137,2 3,7% 

Financiële resultaten (8,6) (7,3) - 

Resultaat voor belastingen 123,7 130,0 5,0% 

Nettoresultaat, deel van de 

groep 

93,6 94,4 0,8% 

 

Bedrijfsresultaten (in M€) 2017 2018 

Transport Frankrijk 71,9 94,2 

Logistiek Frankrijk 17,6 8,3 

Europese activiteiten 32,2 23,9 

Maritiem 8,2 7,7 

Overige activiteiten 2,4 3,2 

EBIT 132,3 137,2 

 

 

De activiteit Transport Frankrijk kende een uitzonderlijk jaar, aangedreven door een aanhoudende 

groei. De inspanningen om de foodservice-activiteit te structureren en de aanzienlijke stijging van de 

energiekosten drukten  op de prestaties van Logistiek Frankrijk. De Europese activiteiten hebben een 

jaar van sterke structurering achter de rug met aanzienlijke investeringen in de versterking van het 

transportnetwerk in Europa en de structurering van de activiteiten in Duitstalig Zwitserland. De 

maritieme activiteiten kenden een lichte toename van het passagiersvervoer en een verdere toename 

van het vrachtverkeer. 

 

Gedurende de periode bleef de huidige operationele marge stabiel op 4,7% van de omzet exclusief 

verkoop aan derden. De Groep heeft haar eigen vermogen verhoogd van 628 M€ naar 695 M€ en 

heeft haar investeringen verdubbeld van 180 M€ in het vorige jaar tot 350 M€ in 2018, terwijl de 

kosten van haar schuldenlast werden verlaagd. 

 

 



Jean-Pierre Sancier, CEO van de Groep, zei over deze resultaten: "2018 was een goed jaar met 

betrekking tot de omzet, maar een meer contrasterend jaar voor wat betreft de bedrijfsresultaten.  In 

de context van gematigde groei die in 2019 wordt verwacht, heeft de Groep besloten zich te 

concentreren op de verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening, de versnelling van haar 

specialisatiestrategie en de verdere versterking van haar transportnetwerk in Europa". 

 

 

DIVIDEND 

 

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 30 april 2019 voorstellen om een 

dividend van € 2,50 per aandeel uit te keren. 

 
 

BESTUURSONTWIKKELING VOOR 2019 

 

Francis Lemor en Jean-Pierre Sancier hebben hun respectievelijke mandaten overgedragen. 

De Raad van Bestuur heeft besloten de functies van Voorzitter en CEO te combineren. 

Na afloop van de algemene vergadering zal Stanislas Lemor worden benoemd tot Voorzitter en CEO 

van de Groep en Marc Vettard tot Gedelegeerd CEO belast met de operationele activiteiten. De 

bestuurders zijn  van mening dat hun achtergrond, ervaring en successen in hun vorige 

verantwoordelijkheden hen alle kwaliteiten geven die zij nodig hebben om de ontwikkeling van de 

Groep voort te zetten.  

 

"Namens de Raad van Bestuur en in eigen naam wil ik Jean-Pierre Sancier nogmaals hartelijk danken 

voor het geleverde werk en voor de efficiënte en succesvolle leiding van de Groep in de afgelopen 

jaren", aldus Voorzitter Francis Lemor. 

 

 
 

 

De audit met betrekking tot de geconsolideerde rekeningen werd uitgevoerd. 

 

Het certificeringsverslag zal worden uitgebracht nadat de vereiste procedures voor de publicatie van het jaarlijks financieel verslag zijn afgerond. 
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