
 

 

 

 

Persbericht  

Parijs / Hamburg, 06 januari 2022   

 

 

De STEF Groep en de Nagel-Group kondigen de afronding van de overname 

van Langdon Group Ltd in het Verenigd Koninkrijk aan 
 

 

Na de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten kondigen de STEF Groep en de Nagel-Group aan 

dat zij hun overeenkomst voor de overname van Langdon Group Ltd door de STEF Groep op 31 

december 2021 hebben afgerond. 

 

De Langdon Group is nationaal gespecialiseerd in temperatuurgecontroleerd transport en is tevens een 

vitale speler in de import en export van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen tussen het Verenigd 

Koninkrijk en het Europese vasteland. De 1.400 werknemers en de acht vestigingen zorgen voor een 

uitstekende geografische dekking en maken het mogelijk om op 20.000 locaties in heel Groot-Brittannië 

te leveren. Het bedrijf verwerkt bijna 2,7 miljoen pallets per jaar namens zijn 2.000 klanten en boekte in 

2020 een omzet van £147 miljoen. 

 

De overname van de Langdon Group betekent een belangrijke stap in de ontwikkeling van het netwerk 

van de STEF Groep en een achtste land in Europa waar de groep actief is. Het stelt de Nagel-Group 

ook in staat vooruitgang te boeken met haar strategie om haar middelen te concentreren op haar 

Europese activiteiten, terwijl zij een sterke partner in het Verenigd Koninkrijk behoudt. 

 

 

Over STEF 

STEF is een pure speler in de supply chain van levensmiddelen. Onze missie is ervoor te zorgen dat 

mensen beschikken over de levensmiddelen die ze nodig hebben, waar ze die nodig hebben. Wij dragen 

deze enorme verantwoordelijkheid en putten daarbij uit een rijke geschiedenis die meer dan 100 jaar 

teruggaat. Vandaag beschikt de Groep over een ongeëvenaarde, uitgebreide expertise, die haar tot 

Europees leider heeft gemaakt in temperatuurgecontroleerd transport en logistieke diensten (-25 °C tot 

+15 °C). Wij werken nauw samen met onze industriële, retail- en foodserviceklanten om een steeds 

flexibelere, samenhangende supply chain op te bouwen in antwoord op veranderende 

consumententrends en de transformatie van distributiekanalen, van buurtwinkels tot supermarkten en 

e-commerce. We laten onze transport-, logistiek- en verpakkingsactiviteiten groeien volgens de hoogste 

ESG-normen, zoals blijkt uit ons klimaatinitiatief Moving Green, dat zich richt op duurzame mobiliteit en 

meer verantwoorde koeling. STEF heeft 19.000 werknemers en 250 vestigingen in acht Europese 

landen, en behaalde in 2020 een omzet van 3,1 miljard euro.  

 

Over Nagel-Group  

De Nagel-Group, met het hoofdkantoor in Versmold/Oost-Westfalen, is een familiebedrijf dat in heel 

Europa actief is en gespecialiseerd is in levensmiddelenlogistiek. De groep heeft meer dan 12.000 

mensen in dienst verspreid over meer dan 130 Europese locaties. Dagelijks vervoert zij ongeveer 

100.000 zendingen met levensmiddelen van alle groottes en temperatuurklassen door heel Europa. 

Daarmee is het unieke netwerk toonaangevend in Duitsland en een topspeler op het gebied van 

temperatuurgecontroleerde logistieke dienstverlening in Europa. 
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