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Omzet over het 2e kwartaal 2022 

 
 

• Een kwartaal dat profiteert van de goede dynamiek van de voedingsconsumptie in de maanden 
april en mei en van de integratie van recent overgenomen bedrijven.  

• Een geopolitieke en economische context die nog steeds gekenmerkt wordt door grote 
onzekerheden, hetgeen op het einde van het jaar waarschijnlijk zal doorwegen.  

 

 
STEF, specialist in temperatuurgecontroleerde transport- en logistieke diensten van levensmiddelen, 
boekte in het tweede kwartaal van 2022 een omzet van € 1.062 mln.  
 
 
Omzetontwikkeling in het 2e kwartaal 2022 (in mln. €) 
 

Tweede kwartaal 2022 2021 2022 
Variatie 

% 
Bij constante 
perimeter % 

STEF Frankrijk 507,3 594,3 17,1% 15,0% 

STEF International 238,4 335,7 40,9% 18,5% 

Maritiem 20,3 26,7 31,8% 31,8% 

Overige 82,8 105,3 27,1% 27,1% 

TOTAAL  848,8 1.062,1 25,1% 17,6% 

     

Tweede kwartaal 2022 2021 2022 
Variatie 

% 
Bij constante 
perimeter % 

Activiteiten van de Groep 771,4 963,5 24,9% 16,6% 

Verkopen voor rekening van derden 77,4 98,5 27,2% 27,2% 

TOTAAL  848,8 1.062,1 25,1% 17,6% 

 
 
Kwartaalinformatie per regio en activiteit 
 
De Groep registreert een dynamische groei in de meeste regio’s veroorzaakt door een stabiele 
consumptie aan het begin van het kwartaal alsook het effect van onze externe groei door overnames 
en het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (nieuw en uitbreidingen) in de laatste maand.  
 
 
STEF Frankrijk 

• Het verssegment kende een goede dynamiek, maar aan het eind van het kwartaal was een 
daling van de volumes merkbaar door de gevolgen van de inflatie. 

• De “out-of-home catering”-activiteiten bevinden zich opnieuw op het niveau van vóór de 
coronacrisis en profiteren van nieuwe klanten. 

• Onze supermarktactiviteiten hebben te lijden onder een daling van de volumes, met name in 
het e-commercegedeelte. 

• De diepvriesactiviteit is gedaald door een daling van de bezettingsgraad van zijn magazijnen.  
 

 
 
 
 



STEF International  

• In het Verenigd Koninkrijk droegen de activiteiten van de op 31 december 2021 overgenomen 
onderneming Langdons, met inkomsten van €53 mln in het tweede kwartaal, sterk bij tot de 
toename van de internationale omzet. 

• In Spanje kende de groep een forse volumegroei die zich voortzet nu het zomerseizoen nadert.  

• In Nederland kent de Groep een sterke dynamiek in zijn internationale activiteiten voor 
Europese landen.  

 

 
Maritiem  

• Op de lijn Marseille-Tanger is de passagiersactiviteit weliswaar hervat na de opheffing van de 
beperkingen in verband met de gezondheidscrisis, maar blijft de bezettingsgraad onder de 
verwachtingen, zowel voor passagiers als voor vrachtvervoer.  

• De activiteit van La Méridionale op Corsica ligt in de lijn van de verwachtingen. De maatschappij 
zet zich volledig in voor zijn voorstel voor de aanbesteding van de openbare 
dienstverleningsovereenkomst voor de scheepvaartdienst tussen 2023 en 2029 naar Corsica. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Volgende publicatie 
Resultaten van het 1ste semester 2022: 1 september 2022, na sluiting van de beurs 
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