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Omzet 3de kwartaal 2019 
 

 

 Omzet stijgt met 6,7% in het 3de kwartaal en met 6,9% in de eerste 9 maanden van het jaar. 

 Versnelling van de groei in een gestaag tempo ten opzichte van voorgaande kwartalen.  

 

 

STEF, de Europese leider op het gebied van transport- en logistieke diensten voor voedingsproducten onder 

gecontroleerde temperatuur, kondigt een omzet aan van 886,9 miljoen euro voor het 3de kwartaal van 2019 

en 2.552,9 miljoen euro voor de eerste negen maanden van het jaar.  

 

Stanislas Lemor, CEO van STEF, merkt op: "De groei van de omzet voor dit
 
3de kwartaal is in lijn met de 

zeer goede start van het jaar die de Groep heeft geboekt. Het illustreert de effectieve implementatie van 

onze strategische prioriteiten en de robuustheid van ons bedrijfsmodel. De Groep ziet de laatste maanden 

van het jaar, waarin transport- en logistieke activiteiten traditioneel sterk zijn, met vertrouwen tegemoet.  

 

Omzetontwikkeling  

(In miljoen euro) 

3de kwartaal 2018 2019 Variatie % 

Bij 

constante 

perimeter 

% 

Activiteiten van de Groep 735,9 782,3 6,3% 5,6% 

Verkopen voor rekening van derden 95,7 104,6 9,3% 9,3% 

TOTAAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

 

(In miljoen euro) 

3de kwartaal 2018 2019 Variatie % 

Bij 

constante 

perimeter 

% 

STEF Frankrijk 496,6 520,4 4,8% 4,3% 

STEF Internationaal 204,7 226,5 10,6% 9,4% 

Maritiem 28,6 29,2 2,3% 2,3% 

Overige 101,7 110,9 9,0% 9,0% 

TOTAAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

  

De integratie van STEF Raalte en Transports Frigorifiques Grégoire Galliard heeft respectievelijk 2,6 miljoen euro en 2,7 miljoen 

euro bijgedragen.  

 

 

 

 



Informatie per activiteit 

 

STEF Frankrijk  

 Het kwartaal werd gekenmerkt door een autonome groei, een geringe impact van de 

brandstoftoeslag en het einde van het perimetereffect gelinkt aan de overname van Express Marée.  

 Twee activiteiten hebben belangrijke veranderingen ondergaan: de retail (+11,3%), die profiteert van 

de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen voor e-commerce, en food service (+10,5%). 

 

STEF Internationaal  

 De stijging van de omzet is het resultaat van een goede algemene dynamiek in alle landen waar de 

Groep actief is. 

 Italië en het Iberisch schiereiland hebben hun rol als drijvende kracht bevestigd met een 

omzetstijging van +7,7% in Italië, +7,7% in Spanje en +18,6% in Portugal. Hoewel de economische 

situatie in de laatste twee landen goed blijft, is er in Italië sprake van een afname van de 

voedselconsumptie.  

 Nederland profiteerde van de integratie van STEF Raalte (voorheen Netko) die 2,6 miljoen euro aan 

de kwartaalomzet heeft bijgedragen. Dit maakt het nu mogelijk om het netwerk van de Groep in het 

land te optimaliseren.  

 

Maritiem  

 La Méridionale boekte een omzetstijging van 2,3% tot 29,2 miljoen euro, dankzij een goed 

zomerseizoen. 

 Vanaf oktober 2019 zal de omzet van de onderneming dalen in afwachting van de definitieve 

resultaten van de aanbesteding voor de lijnverbinding van de twee havens in het zuiden van 

Corsica.  

 

 

 

Volgende publicatie: 23 januari 2020 na het sluiten van de beurs – Omzetcijfer van het 4de kwartaal 2019 
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