
 
 
 

Persbericht 
23 juli 2020 

 
 

Omzet 2e kwartaal 2020 
 
 

 

• De Covid-19 gezondheidscrisis heeft een sterke impact op de activiteiten van de Groep, met 
een omzetdaling van 19,2% in het 2e kwartaal.  

• Na twee bijzonder moeilijke maanden werd juni gekenmerkt door een herstel van de volumes.  

• Over de periode van zes maanden bedroeg de omzet van de Groep 1.491 miljoen euro  
(-10,5%).  

 

 
 
STEF, de Europese leider op het gebied van transport- en logistieke dienstverlening voor 
temperatuurgecontroleerde levensmiddelen, rapporteert een omzet van 697,5 miljoen euro in het 2e 

kwartaal van 2020. 
 
Stanislas Lemor, Algemeen directeur van STEF, verklaard: "In dit kwartaal werd de Groep 
geconfronteerd met dubbel uitzonderlijke omstandigheden, omdat de Covid-19 gezondheidscrisis werd 
verergerd door een sterke economische vertraging.  
Al onze activiteiten, met uitzondering van die, die gewijd zijn aan retail, zijn in alle landen waar wij actief 
zijn geraakt. We hebben daarom een actieplan gelanceerd en we hebben onze financiering verzekerd 
om onze strategie voor de middellange en lange termijn voort te zetten.  
Al onze medewerkers hebben zich volledig gemobiliseerd om onze klanten zo goed mogelijk van dienst 
te zijn en hen, evenals de consument, de gebruikelijke continuïteit van de dienstverlening te garanderen, 
ondanks deze ongekende periode."  
 
Ontwikkeling van de omzet (in miljoenen euro's)  
 

2e kwartaal 2020 2019 2020 
Variatie 

% 
Bij constante 
perimeter % 

STEF Frankrijk 511,0 448,0 -12,3% -12,6% 

STEF Internationaal 217,4 191,7 -11,8% -11,8% 

Maritiem 27,8 10,9 -60,6% -60,6% 

Overige 107,3 46,9 -56,3% -56,3% 

TOTAAL  863,4 697,5 -19,2% -19,4% 

 

2e kwartaal 2020 2019 2020 
Variatie 

% 
Bij constante 
perimeter % 

Activiteiten van de groep 762,5 655,7 -14,0% -14,2% 

Verkopen voor rekening van derden 100,9 41,9 -58,5% -58,5% 

TOTAAL  863,4 697,5 -19,2% -19,4% 

 

De overname van DYAD (per 30 september 2019) heeft voor 1,6 miljoen euro bijgedragen aan STEF 
Frankrijk.  

 

 
 
 



 
 
 
Informatie per activiteit  
 
 STEF Frankrijk 

• De bijna twee maanden durende inperkingsperiode drukte op de omzetgroei, die met 12,3% 
daalde;  

• De twee zwaarst getroffen activiteiten waren enerzijds out-of-home catering (-42%), waarvan 
het overgrote deel tot begin juni gesloten bleef, en aan de andere kant seafoodproducten  
(-26%), door de vrijwel volledige stilstand van de sector en het gebrek aan stromen bij de 
groothandelaren, het belangrijkste distributiekanaal voor deze producten;  

• De versactiviteit liet een daling zien van 14,3%, voornamelijk als gevolg van een vertraging van 
de voedselconsumptie, terwijl de diepgevroren activiteit met 6,2% daalde als gevolg van een 
lagere ingaande- en uitgaande stroom dan in 2019;  

• Alleen de activiteit met betrekking tot retail groeide met 13,8%, voornamelijk door de 
ontwikkeling van e-commerce en de verschuiving van horecavolumes buitenshuis naar 
traditionele distributiekanalen.  
 

 STEF Internationaal  

• In onze andere Europese landen werd de impact van de crisis enigszins verzacht door de lagere 
weging van horeca buitenshuis en seafood activiteiten en door de goede dynamiek van 
retailactiviteiten;   

• Italië, Spanje en Portugal toonden een grote veerkracht, terwijl België en Nederland het hardst 
werden getroffen;  

• Alleen de activiteit Europese stromen en Zwitserland hebben een stijging van de omzet laten 
zien.  

 
Maritiem  

• Te midden van de Covid-19-crisis en volgens de aanbevelingen van de regering heeft La 
Méridionale het passagiersvervoer tussen Corsica en het vasteland opgeschort tot 11 mei en 
de frequentie van de scheepvaartmaatschappijen is pas begin juni hervat volgens het normale 
schema;  

• Het bedrijf heeft zijn vrachtvervoeractiviteiten, die nu plaatsvinden in de departementale havens 
van Porto Vecchio en Propriano, voortgezet, maar met een zeer scherpe daling van het aantal 
transporten. (54% afname van het aantal overtochten in de periode).  

 
 
In het eerste halfjaar van 2020 bedroeg de omzet van de Groep in totaal 1.491 miljoen euro, een daling 
van 10,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende publicatie: 
Resultaten 1e  semester 2020 op donderdag 3 september 2020 na de sluiting van de beurzen.  
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