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Omzet van het 2e kwartaal 2021 
 

 

• De omzet van het 2e kwartaal wordt gekenmerkt door een terugkeer naar de situatie zoals 
voor de Covid-periode 

• Het herstel varieert echter per activiteit en per geografisch gebied  

• De omzet van de Groep over het semester bedraagt € 1.636,8 mln (+7,5 % op vergelijkbare 
basis). 

 

 
STEF, Europees leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transport- en logistieke diensten 
voor levensmiddelen, boekte in het 2e kwartaal van 2021 een omzet van € 848,8 mln.  
 
Stanislas Lemor, CEO van STEF, verklaarde:  
“De omzet van de Groep kende in het tweede kwartaal van 2021 een sterke stijging, maar was toch 
lager dan de omzet over dezelfde periode in 2019. De activiteit laat weliswaar een tegenstrijdig beeld 
zien, maar sinds de Coronamaatregelen in de horecasector in Europa opgeheven zijn, is er weer 
sprake van groei binnen de Groep.  
STEF heeft dit kwartaal bovendien haar Klimaatambities voor 2030 gepresenteerd, die de nadruk 
leggen op het ontwikkelen van duurzame mobiliteit en een verantwoorde koudeketen. Er worden drie 
doelstellingen nagestreefd: de uitstoot van broeikasgassen van de voertuigen met 30% verminderen 
tegen 2030, uitsluitend nog koolstofarme energie gebruiken voor de gebouwen tegen 2025 en de 
onderaannemers zeer nauw betrekken bij deze inspanningen”.  
 
Ontwikkeling van de omzet (in € mln.) 
 
 

2e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 

Op 
vergelijkbare 

basis % 

STEF Frankrijk 448,0 507,3 13,2% 13,2% 

STEF Internationaal 191,7 238,4 24,3% 15,7% 

Maritiem 10,9 20,3 85,5% 85,5% 

Overige 46,9 82,8 76,6% 76,6% 

TOTAAL  697,5 848,8 21,7% 19,3% 

     

2e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 

Op 
vergelijkbare 

basis % 

Activiteiten van de groep 655,7 771,4 17,6% 15,1% 

Verkopen voor rekening van derden 41,9 77,4 85,0% 85,0% 

TOTAAL  697,5 848,8 21,7% 19,3% 

 
 
31 december 2020 zijn de activititeiten van de Nagel Group in Italië en België overgenomen. Dit heeft 
in het tweede kwartaal met € 16,6 mln bijgedragen aan de omzet van STEF Internationaal. 
 
 
 
 
 



 
 

Informatie per regio en activiteit 
 
STEF Frankrijk 
 
Voornamelijk de out-of-home en seafood-activiteiten blijven lijden onder de gezondheidscrisis. Sinds 
half mei merken beide activiteiten echter een duidelijke verbetering als gevolg van de opheffing van de 
Coronamaatregelen in de horecasector.  
 
De logistieke supermarktactiviteiten blijven een goede dynamiek behouden ondanks een lichte 
vertraging ten opzichte van de uitzonderlijke volumes die op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis 
in 2020 werden gerealiseerd.  
 
De diepvriesactiviteit blijft een hoge bezettingsgraad van de magazijnen tonen en het 
koeltransportnetwerk heeft duidelijk kunnen profiteren van de heropening van de restaurants aan het 
einde van het kwartaal.  
 
Het segment temperatuurgecontroleerde droge levensmiddelen kende een goede dynamiek, dankzij 
de uitbreiding van de vestiging in Orléans.  
 
 
 
STEF Internationaal  
 
In Italië en België leidt de integratie van de overgenomen activiteiten van de Nagel Group - begin van 
2021- tot een aanzienlijke stijging van de omzet en tot een geografisch uitgebreider STEF-netwerk.  

Spanje laat een mooie groei zien als gevolg van een aanhoudende organische groei en een toename 
van een transportactiviteit voor een grote retailklant.  
 
Portugal blijft zijn commerciële dynamiek ontwikkelen met behulp van de nieuwe vestiging in 
Alenquer, nabij Lissabon.  

In Zwitserland blijft het werk van de commerciële teams zijn vruchten afwerpen. De capaciteit van de 
vestiging in Kölliken, in Duitstalig Zwitserland, werd geoptimaliseerd dankzij de toestroom van nieuwe 
klanten.  

 
Maritiem  
 
Op Corsica heeft La Méridionale, in het kader van de uitbesteding van openbare dienstverlening, het 
eerste volledige kwartaal de verbinding met de havens van Ajaccio en Propriano gerealiseerd.   
De nieuwe verbinding tussen Marseille en Tanger werd tot half juni sterk beïnvloed door de 
transportbeperkingen van passagiers omwille van de gezondheidscrisis. 
 
 
 
Tot eind juni is de omzet beduidend boven 2020 (1 636,8 M€ of +9,8%), maar nog altijd onder de 
omzet van 2019 (1 665,9 M€ of -1,7%).  
 
 
Volgende publicatie op 2 september 2021 na sluiting van de beurs: resultaten 1e semester 2021  
 

 
Perscontact: catherine.marie@stef.com - Tel.: + 33 (0)1 40 74 29 64 / +33 (0)6 35 23 10 88 
Website: www.stef.com – ISIN-code: FR0000064271 – REUTERS-code: STE.PA – BLOOMBERG-
code: STF.FP 

 

mailto:catherine.marie@stef.com

