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Omzet over het 1e kwartaal 2021 
 

 

• Ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis is de omzet slechts licht gedaald – -2,8% op 
vergelijkbare basis  

• Het zakenmodel houdt goed stand in alle landen waar de groep actief is 
 

 
 
STEF, Europees leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transport- en logistiekdiensten 
voor levensmiddelen, boekte in het 1e kwartaal van 2021 een omzet van € 788 mln.  
 
 
Stanislas Lemor, CEO van STEF, verklaarde:  
 

“De gezondheids- en economische situatie waren begin 2021 nog altijd moeilijk, en dat heeft 
logischerwijze opnieuw gewogen op de activiteiten van de groep in alle landen waar wij actief zijn.  
De lichte daling van de omzet in het eerste kwartaal bewijst nogmaals de grote weerbaarheid en 
evenwichtige spreiding van onze activiteiten.  
Doordat de voedingsmiddelensector op peil blijft, kan de groep vasthouden aan zijn toekomstplannen 
en in 2021 verder investeren.” 
 
 
Ontwikkeling van de omzet (in € mln.) 
 
 

1e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 

Op 
vergelijkbare 

basis % 

STEF Frankrijk 486,6 471,7 -3,1% -3,1% 

STEF Internationaal 204,6 217,6 6,3% -1,9% 

Maritiem 12,5 19,7 57,2% 57,2% 

Overige 89,7 79,1 -11,8% -11,8% 

TOTAAL  793,4 788,0 -0,7% -2,8% 

     

1e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 

Op 
vergelijkbare 

basis % 

Activiteiten van de groep 709,0 714,1 0,7% -1,7% 

Verkopen voor rekening van derden 84,4 74,0 -12,4% -12,4% 

TOTAAL  793,4 788,0 -0,7% -2,8% 

 

 

 

 

 



 

Informatie per regio en activiteit 
 
STEF Frankrijk 
 

• De omzet van de groep in Frankrijk lijdt nog steeds onder de inperkingsmaatregelen vanwege 

de gezondheidscrisis en is met 3,1% gedaald. De twee zwaarst getroffen marktsegmenten 

blijven out-of-home catering en vis en zeevruchten.  

• De omzet bij supermarkten stijgt verder dankzij de opmars van e-commerce en de verschuiving 

van out-of-home catering naar thuisconsumptie.  

• Het segment temperatuurgecontroleerde droge voedingsmiddelen hield goed stand dankzij een 

geslaagde paaschocoladecampagne.  

• In de diepvriesactiviteit ligt de bezettingsgraad van de magazijnen nog altijd op bijna 90%. 

 

 

STEF Internationaal  

 

• Hoewel onze activiteiten in de verschillende landen waar wij actief zijn afhankelijk blijven van 
de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie, houdt de groep goed stand. Op 
vergelijkbare basis is de omzet met 1,9% gedaald. 

• De integratie van de activiteiten van Nagel-Group in Italië en België en de invoering van de 
wederzijdse distributieovereenkomst geven de commerciële dynamiek een boost.  

• In Zwitserland werpt het harde werk van de teams in het mid-marketsegment vruchten af. 

• De internationale transportactiviteiten zitten nog steeds in de lift.  
 

Maritiem  

• La Méridionale, dat in het kader van de aanbesteding van de openbare dienstverlening de 
veerdiensten naar de haven van hoofdstad Ajaccio en de departementale haven van Propriano 
kreeg toegewezen voor de periode van 1 maart 2021 tot 31 december 2022, heeft zijn omzet 
zien stijgen.  

• Op de nieuwe lijn Marseille-Tanger was januari een veelbelovende maand, maar de 
herinvoering van beperkingen op reizigersvervoer dwong de maatschappij begin februari om 
het geplande aantal overtochten terug te schroeven. 

 

 

Volgende publicatie op 22 juli 2021 na beurssluiting: omzet over het 2e kwartaal 2021  
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