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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

STEF prolongeert haar EcoVadis Gold-niveau 
 

 

Voor het 3
de

 jaar op rij heeft STEF haar Ecovadis MVO Gold-niveau geprolongeerd. STEF behaalde een 

score van 72/100, een verbetering van 3 punten ten opzichte van 2018. De Groep behoort hierdoor tot 

de top 1% van de meest duurzame bedrijven in alle sectoren.  

 

Dit resultaat weerspiegelt de jarenlange inzet van de Groep op het gebied van milieu, sociale 

verantwoordelijkheid, ethiek en verantwoord inkoopbeleid. Het beloont een gestructureerde en proactieve 

MVO-aanpak, gekwantificeerde toezeggingen, de uitvoering van concrete acties en een nauwkeurige 

reporting van de prestatie-indicatoren.  

 

 

Stanislas Lemor, voorzitter en CEO van STEF : « Deze erkenning door een onafhankelijk instituut getuigt van 

onze inzet, inspanningen en resultaten op alle gebieden van MVO. Het maakt het ook mogelijk om STEF te 

positioneren als een verantwoordelijke Europese speler ten opzichte van al zijn stakeholders. Onze 

medewerkers werken elke dag hard om van MVO-vraagstukken een echte aanjager van vooruitgang en 

prestaties te maken voor onze klanten in de voedingsindustrie, distributie en de foodservice ». 

 

 

 

 

Over STEF – www.stef.com 

STEF is de Europese leider op het gebied van transport en logistiek onder geleide temperatuur.  
De missie van het bedrijf: de bindende factor zijn tussen de voedingssector en de consument. Daarom vervoert de Groep 
verse, diepgevroren en temperatuurgevoelige voedingsproducten van hun productiezones naar de consumptiezones 
onder de beste voorwaarden inzake gezondheidsbescherming, tijdspanne en kwaliteit.  
STEF stelt zijn expertise ten dienste van een klantenportefeuille bestaande uit de voedingsindustrie, de distributiesector 
en de horeca om de efficiëntie van hun supply chain zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. De Groep haalt een 
omzetcijfer van bijna 3 miljard euro, telt 240 sites met in totaal ongeveer 18.000 werknemers en is verspreid over 7 landen 
binnen Europa. Het STEF aandeel is genoteerd op de Euronext in Parijs. 
 

Contact media STEF Groep : catherine.marie@stef.com    
Contact media STEF Nederland : pascale.vos@stef.com  
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