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Tweede kwartaal 2019: 

STEF kondigt aanhoudende groei aan   

 

 

 Kwartaalinkomsten stijgen met 8,3% tot 863,4 miljoen euro. 

 Aanhoudende sterke organische groei ondanks minder gunstig klimaat dan in 2018 

 

 

STEF, de Europese leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transporten logistieke 

diensten voor voedingsproducten, kondigt voor het
 
2de kwartaal van 2019 een omzet van 863,4 

miljoen euro aan, een stijging van 8,3% in vergelijking met 2018 (+5,7% bij constante perimeter). Op 

30 juni 2019 bedraagt de gecumuleerde omzet van de Groep 1.665,9 miljoen euro, een stijging van 

7% (+4% bij constante perimeter). 

 

Stanislas Lemor, CEO van STEF, verklaart: "Deze goede prestatie is in lijn met de aanhoudend 

stijgende  voedselconsumptie in Europa en de precieze timing  van  Pasen in het
 
tweede kwartaal. Ze 

wordt bovendien verder ondersteund door onze recente overnames in Frankrijk en in de Europese 

landen waar we actief zijn. 

 

Evolutie van de omzet  

 

     (In miljoen euro) 

2de kwartaal 2018 2019 Variatie %  

Bij 
constante 
perimeter 

% 

Activiteiten van de Groep 701,3 762,5 8,7% 5,7% 

Verkopen voor rekening van derden 95,7 100,9 5,4% 5,4% 

TOTAAL  797,0 863,4 8,3% 5,7% 

 

(In miljoen euro) 

2de kwartaal 2018 2019 Variatie % 

Bij 
constante 
perimeter 

% 

STEF Frankrijk 474,8 510,7 7,6% 4,9% 

STEF Internationaal 191,8 217,4 13,3% 8,9% 

Subtotaal Vervoer en Logistiek 666,7 728,1 9,2% 6,1% 

Maritiem 28,7 27,8 -3,2% -3,2% 

Andere 101,7 107,5 5,7% 5,7% 

TOTAAL  797,0 863,4 8,3% 5,7% 

 
De samenvoeging van de activiteiten Transport Frankrijk en Logistiek Frankrijk onder de naam STEF Frankrijk sinds

 
1 

januari 2019 heeft geleid tot een overboeking van 1,2 miljoen euro van de omzet 2018 van de activiteit STEF Internationaal 

naar STEF Frankrijk. 

 



Informatie per activiteit  

 

 

STEF Frankrijk  

 

 De omzet van het
 
2de kwartaal kon voordeel halen uit de bijdrage van de paasvakantie en 

een uitstekende dynamiek van alle activiteiten, met onder andere een stijging van 3% van de 

vervoerde volumes.   

 De nieuwe structuur van de Groep rond de specialisatie van haar activiteiten heeft haar 

vruchten afgeworpen, vooral bij onze klanten in de retail/supermarkten, de verse 

voedingsmiddelenindustrie en de horeca.  

 De recente overname van Grégoire Galliard (januari 2019), gespecialiseerd in het transport 

van verse en diepvriesproducten, en Express Marée (juli 2018), gespecialiseerd in het 

transport en de logistiek van visproducten, hebben respectievelijk 2,8 miljoen euro en 9,8 

miljoen euro bijgedragen aan de kwartaalomzet.  

 

STEF Internationaal 

 Terwijl de activiteiten van alle landen waarin de Groep actief is een positieve trend vertonen, 

laten Italië en Portugal een bijzonder sterke groei zien. De omzet van Italië steeg met 8,4% bij 

vergelijkbare perimeter dankzij het mid-marketsegment en de lancering van nieuwe dossiers. 

De activiteiten in Portugal, die met 15,3% groeiden, halen voordeel uit de ontwikkeling van 

haar groeperingsnetwerk en de versterking van haar marktaandeel.  

 De Nederlandse onderneming Netko, die de Groep op
 
1 maart 2019 heeft overgenomen, 

realiseerde een omzet van 3,3 miljoen euro over de betreffende periode, terwijl de 

diepgevroren activiteiten van de Italiaanse groep Marconi, die in mei 2018 werd 

overgenomen, 15,7 miljoen euro vertegenwoordigen in het tweede kwartaal. 

 

Maritiem 

 De Méridionale boekt een omzet van 27,8 miljoen euro, een daling van 3,2%. De 

onderneming heeft te lijden gehad onder een sociale actie die leidde tot een daling van het 

aantal overtochten en die zowel het vracht- als het passagiersvervoer heeft beïnvloed.  
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Volgende publicatie: 29 augustus 2019 na sluiting van de beurs – Geconsolideerde halfjaarlijkse 
financiële staten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perscontact STEF Groep: catherine.marie@stef.com  
Perscontact STEF Benelux: alyson.gabriel@stef.com 
Site: www.stef.com - ISIN-code: FR0000064271 - REUTERS-code: STE.PA - BLOOMBERG-code: 
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