STEF Groep en Nagel-Group bevestigen de afronding
van hun overeenkomst in Nederland
Parijs/Versmold, 05 juli 2021.

De STEF Groep en de Nagel-Group kondigen aan dat zij hun overeenkomst hebben afgerond
waardoor STEF de activiteiten van de Nagel-Group in Nederland overneemt.
Met een oppervlakte van 5.000 m² versterkt de vestiging in Raalte, het netwerk van STEF
Nederland, die reeds drie vestigingen heeft in Bodegraven, Eindhoven en Raalte.
Met de gemeenschappelijke kennis op het gebied van internationaal transport en distributie
zullen wij beter voldoen aan de exportbehoeftes van de Nederlandse producenten en
distributeurs van levensmiddelen.
Daarnaast zijn de wederzijdse distributieovereenkomsten tussen de twee groepen nu actief.
Hierdoor kan de Nagel-Group profiteren van het distributienetwerk van de STEF Groep voor
haar activiteiten in Nederland en Zuid-Europa, en kan de STEF Groep haar klanten een betere
dekking en dienstverlening bieden in Centraal-Europa (Duitsland) alsook Oost- en NoordEuropa.

Over de STEF Groep
STEF is de Europese leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transport- en logistieke
diensten (-25°C tot +15°C). Haar missie: het verbinden van producenten en distributeurs van
levensmiddelen. STEF is aanwezig in 7 landen en heeft 19.000 werknemers die zich inzetten om, op
een duurzame manier, op maat gemaakte oplossingen te bieden aan levensmiddelenproducenten,
detailhandelaren en horeca. In 2019 behaalde de Groep een omzet van meer dan 3 miljard euro.

Over de Nagel-Group
De Nagel-Group, gespecialiseerd in de logistiek van levensmiddelen en actief in heel Europa, is
gevestigd in Versmold en heeft ongeveer 13.000 werknemers op meer dan 130 locaties. Het bedrijf
behaalde onlangs een omzet van 2,1 miljard euro. De groep vervoert dagelijks levensmiddelen in alle
partijgroottes en temperatuurklassen. Of het nu gaat om diepvriesproducten, vlees, zuivelproducten,
koffie of zoetwaren - de Nagel-Group draagt er namens de industrie en handel elke dag weer aan bij
dat consumenten in heel Europa de juiste producten op het juiste moment en in de juiste kwaliteit vinden
op de verkooppunten. Op deze manier levert de Nagel-Group een belangrijke bijdrage aan het succes
van haar klanten.
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