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Omzet 3e kwartaal 2021 
 

 

• Een omzetstijging van 10,9%, waarvan 9% bij constante perimeter.  

• Een positieve dynamiek voor alle activiteiten en alle landen van de Groep.  
 

 
STEF, specialist in temperatuurgecontroleerde transport- en logistieke diensten van levensmiddelen, 
boekte in het 3e kwartaal van 2021 een omzet van € 920,1 mln.  
 
Stanislas Lemor, CEO van STEF, verklaart: 
"Hoewel waakzaamheid nog steeds geboden is, hebben wij dit kwartaal een veelbelovend resultaat 
neergezet, hetgeen aantoont dat het economisch herstel in Europa is ingezet. Deze positieve trend én 
de gezonde fundamenten van de Groep zorgen ervoor dat de Groep momenteel versneld kan groeien 
in Europa. Het is tegen deze achtergrond dat wij op 19 oktober jl. hebben aangekondigd dat wij een 
overeenkomst hebben getekend voor de overname van de Langdon groep, waarmee wij vanaf 2022 
verzekerd zijn van een stevige positie in het Verenigd Koninkrijk." 
 
Ontwikkeling van de omzet (in mln. €) 
 
 

3e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 
Bij vergelijkbare 

perimeter % 

STEF Frankrijk 505,9 535,4 5,8% 5,8% 

STEF Internationaal 210,7 255,9 21,5% 14,1% 

Maritiem 15,1 26,3 74,1% 74,1% 

Overige 98,1 102,5 4,6% 4,6% 

TOTAAL  829,8 920,1 10,9% 9,0% 

     

3e kwartaal 2021 2020 2021 
Variatie 

% 
Bij vergelijkbare 

perimeter % 

Activiteiten van de groep 736,6 823,4 11,8% 9,7% 

Verkopen voor rekening van derden 93,2 96,7 3,8% 3,8% 

TOTAAL  829,8 920,1 10,9% 9,0% 

 
  



Informatie per regio en activiteit 
 
STEF Frankrijk 

• Het verssegment profiteert van het op peil blijven van de voedselconsumptie en, tijdens de 
zomermaanden, de terugkeer van feestelijke evenementen in de buitenlucht. 

• Bij de diepvriesactiviteiten is nog steeds sprake van een hoge bezettingsgraad in de 
magazijnen, bij stijgende elektriciteitsprijzen.  

• De horeca-activiteiten kennen een solide groei dankzij het weer opengaan van de terrassen en 
restaurants.  

• De supermarktactiviteiten ondervinden de gevolgen van het stopzetten van een overeenkomst 
afgelopen maart en de minder sterke groei van de traditionele distributievormen.  

• De activiteit visserijproducten heeft nog steeds te lijden onder de moeilijkheden in de 
visserijsector.  

 
 
STEF Internationaal  

• In België, Nederland en Italië zorgen de recente overnames en de distributieovereenkomsten 
met Nagel voor een versnelling van de commerciële dynamiek.  

• Het Iberisch schiereiland maakt, dankzij de uitbreiding van een overeenkomst voor een 
distributeur in Spanje en de ingebruikname van een nieuw platform in de buurt van Lissabon, 
een aanhoudende groei door. 

• In Zwitserland blijft het werk van de commerciële teams zijn vruchten afwerpen, hetgeen een 
positieve invloed heeft op de bezettingsgraad in zowel het vers- als het diepvriessegment.  

 
 
Maritiem  

• Het opheffen van de Coronabeperkingen heeft een positief effect gehad op het toeristenseizoen 
en het passagiersvervoer op de lijnverbindingen naar Corsica en Marokko. 

• De ontwikkeling van het goederenvervoer laat een gemengder beeld zien, met een goede 
dynamiek tussen Corsica en het vasteland, terwijl de lijn Marseille-Tanger trager op stoom komt 
dan verwacht. 

 

De gecumuleerde omzet van de Groep op 30 september 2021 bedraagt € 2.557 mln., een stijging van 

10,2%, waarvan 8,1% bij constante perimeter. 

 
 
 
 
 
 
Volgende publicatie op 27 januari 2022 na sluiting van de beurs: omzet over het 4e kwartaal 2021  
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