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Sterke groei in het eerste semester 2019 
 
 

 7% stijging van de omzet tot 1.665,9 miljoen euro. 

 Sterke stijging van het resultaat (+40% EBIT, +20% nettowinst) 

 Toetreding tot de verpakkingsmarkt vanaf september 2019 
 

 

De Raad van Bestuur van 29 augustus heeft de financiële resultaten voor het
 
eerste semester 

van 2019 goedgekeurd. Bij deze gelegenheid kondigde STEF, Europa's grootste groep in 

transport- en logistieke diensten voor temperatuurgecontroleerde voedingsproducten, de 

ondertekening van een overeenkomst voor de overname in september van een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in industriële verpakkingen.  

 

Stanislas Lemor, voorzitter en CEO van STEF, zei: "De Groep boekt een zeer goed
 
eerste semester  

voor 2019, dit bevestigd  de kracht van haar business model en de inzet van haar teams ten dienste 

van de tevredenheid van zijn klanten . Alle activiteiten in Frankrijk en in het buitenland droegen bij aan 

deze organische groeidynamiek. De Groep kan nu investeren in nieuwe activiteiten, wat zij zojuist 

heeft gedaan met de overname van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verpakkingssector.”  

 

 

Resultaten semester 1 in M€ 2018 2019 Variaties  

Omzet 1 557,6 1 665,9 7,0% 

EBIT 48,0 67,4 40,4% 

Financieel resultaat (3,5) (4,7) 
 Resultaat vóór belastingen 44,5 62,7 40,7% 

Nettoresultaat aandeel van de 
groep 33,1 39,9 20,6% 

 

 

Resultaten semester 1 in M€ 2018 2019 

STEF Frankrijk 31,0 43,9 
STEF Internationaal 10,6 18,6 
Maritiem 4,9 1,4 
Andere activiteiten 1,5 3,4 

EBIT 48,0 67,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatie per activiteit 

 

STEF Frankrijk 

 Succesvolle implementatie van de nieuwe organisatie rond de specialisatie per activiteit; 

 Soliditeit van de activiteiten voor de klanten van de voedingsindustrie voor zowel de verse als 

de diepgevroren producten met een historisch vullingsgraad;  

 Aanhoudende groei van de retail-activiteit dankzij de ontwikkeling van de e-commerce;  

 Aanpassing van operationele prestatie-indicatoren voor de horeca;  

 Voortzetting van de integratie van Transports Frigorifiques Grégoire Galliard, voormalig 

partner van de groep en nu omgedoopt tot STEF Transport Sens.  

 

STEF Internationaal 

 Een goede oriëntatie van de internationale activiteiten, met name in Italië waar de groei van 

de diepvriesactiviteiten een belangrijke impuls heeft gekregen en in Portugal gedynamiseerd 

is door de ontwikkeling van het groupage netwerk  ; 

 Versterking van het netwerk in Nederland met de overname van Netko, nu omgedoopt tot 

STEF Raalte.  

 

Maritiem 

 Daling van het vracht- en passagiersverkeer, bestraft door twee stakingen;  

 Moeilijke context met betrekking tot de uitbestede overheidsdienst van 15 maanden tussen 

Corsica en het continent. 

 

Doorbraak in de verpakkingsindustrie 

De Groep heeft een overeenkomst getekend voor de overname van DYAD, een bedrijf dat al twintig 

jaar gespecialiseerd is in industriële verpakkingen. Deze operatie stelt haar in staat haar huidige 

transport- en logistieke aanbod te versterken met een nieuwe co-fabricage- en co-packingactiviteit, die 

voor haar klanten van strategisch belang is geworden. DYAD, gevestigd in Noord-Frankrijk, heeft 

meer dan 120 medewerkers in dienst verspreid over een ontwerpbureau en vier 

temperatuurgecontroleerde vestigingen met 35 productielijnen en de modernste machines op de 

markt. Met de volledige beheersing van deze drie activiteiten versterkt STEF haar vermogen om in al 

haar marktsegmenten geïntegreerde diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. 

 

Vooruitzichten 

De Groep is goed gepositioneerd om de uitdagingen van het tweede semester van het jaar aan te 

gaan. De betrokkenheid van de teams bij de klanten en de acties in verband met de specialisatie 

zullen hun vruchten blijven dragen. Duurzame investeringen in onroerend goed met twintig projecten 

die momenteel in Europa lopen, zullen het mogelijk maken om deze ontwikkelingsdynamiek te 

ondersteunen. Ten slotte zal de Groep haar investeringen in digitale technologie en innovatie 

versterken om oplossingen te bieden die tegemoetkomen aan de nieuwe behoeften van haar klanten.  

 

 
 

De halfjaarlijkse financiële resultaten zijn onderworpen aan een beperkt toezicht door de commissarissen en zullen op de 

website van de Groep worden gepubliceerd.  

 

Volgende publicatie: 24 oktober 2019 na sluiting van de beurs –
 
Omzetcijfer 3de kwartaal 2019 
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