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Omzet 4e kwartaal 2020 
 

 

• In het vierde kwartaal daalde de omzet met 7,2%. 

• De Covid-19 crisis heeft de ontwikkeling van de jaaromzet beïnvloed. Deze is ondanks een 
herstel van de activiteiten in het 3e kwartaal en december, met 8,6% gedaald. 

 

 
STEF, de Europese leider op het gebied van transport en logistieke diensten voor 
temperatuurgecontroleerde voedingsmiddelen, kondigt een omzet aan van 824 miljoen euro voor het 
4de kwartaal van 2020 en 3,145 miljard euro voor het jaar 2020. 
 
Stanislas Lemor, voorzitter en CEO van STEF, verklaart: « In een economische context die nog 
steeds wordt gekenmerkt door de gezondheidscrisis, blijft de Groep weerstand bieden, ook al is de 
omzet, in de meeste landen waar zij actief is en in haar belangrijkste activiteiten, in het vierde kwartaal 
gedaald. Ondanks de aanhoudende onzekerheid over de evolutie van de pandemie, blijft de Groep 
vertrouwen hebben in haar veelzijdige bedrijfsmodel. In de betreffende periode heeft de Groep verder 
geïnvesteerd om haar positie in West-Europa te versterken via een belangrijke externe groei en om 
haar digitale transformatie in heel Europa te versnellen. »  
 
Omzetontwikkeling (in M€) 
 

4e kwartaal 2019 2020 
Verschil 

% 

Bij 
constante 

perimeter % 

STEF Frankrijk 543,2 505,8 (6,9%) (6,9%) 

STEF Internationaal 219,4 207,5 (5,4%) (5,4%) 

Maritiem 11,8 18,1 53,5% 53,5% 

Overige 113,9 92,9 (18,4%) (18,4%) 

TOTAAL  888,2 824,3 (7,2%) (7,2%) 

      

4e kwartaal 2019 2020 
Verschil 

% 

Bij 
constante 

perimeter % 

Groepsactiviteiten 782,4 736,3 (5,9%) (5,9%) 

Omzet voor rekening van derden 105,8 88,0 (16,8%) (16,8%) 

TOTAAL  888,2 824,3 (7,2%) (7,2%) 

 
 
Informatie per regio en activiteit 
 
STEF Frankrijk 
 

• De evolutie van de omzet in Frankrijk werd beïnvloed door de invoering van een tweede 
nationale inperkingsregeling om het hoofd te bieden aan een nieuwe golf van epidemieën. Dit 
heeft tot de sluiting van restaurants geleid.  

• Horeca, seafood en, in mindere mate, verse stromen ondervinden rechtstreeks de gevolgen 
van deze beperkingen en lopen terug. 

• Anderzijds profiteerden de activiteiten op het gebied van diepvriesproducten, retail en e-
commerce van het verschuiven van de consumptie, met name tijdens de feestdagen.  

• De invoering van Brexit op 1 januari, en met name de invoering van nieuwe douanebeperkingen, 
heeft een herziening van onze organisatie voor onze handel met het Verenigd Koninkrijk 
noodzakelijk gemaakt, om zo de levering van goederen onder de beste voorwaarden te 
garanderen.  

 



 

STEF Internationaal  

 

• In de andere Europese landen waar de Groep aanwezig is, zijn de activiteiten van de Groep 
nog steeds afhankelijk van de nationale overheidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie.  

• In de meeste landen is sprake van een daling van de omzet. In Italië heeft de verkoop van de 
seafood-activiteiten de omzetdaling versterkt.  

• Alleen Zwitserland (waar nieuwe contracten zijn ondertekend) en Spanje (waar de groei van de 
retailsector de afname van de activiteit heeft helpen beperken) hebben een omzetstijging 
gerealiseerd. Ook de internationale stromen bleven zeer dynamisch. 

• Tijdens de betreffende periode heeft de Groep de overname afgerond van de activiteiten van 
de Nagel-Group in Italië, België en Nederland. Hierdoor werd haar positie in West-Europa 
versterkt. De Groep heeft ook een wederzijdse distributieovereenkomst gesloten waardoor zij 
haar klanten een betere dekking en dienstverlening kan aanbieden in Duitsland, Oost- en 
Noord-Europa. 

 

Maritiem 

 

De omzet van La Méridionale is in het laatste kwartaal gestegen dankzij: 

• een specifieke compensatie in verband met de extra exploitatiekosten als gevolg van de 
gezondheidscrisis, toegekend door de lokale overheid van Corsica. 

• en de ingebruikname, begin december, van een nieuwe lijn Marseille-Tangiers in het kader van 
de internationale diversificatie van de activiteiten van de maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende publicatie op 11 maart 2021 na beurssluiting: jaarresultaten 2020 
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