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O especialista europeu da logística do frio 
 

  

A STEF prossegue o seu desenvolvimento europeu 

- Resultado líquido, imputável ao Grupo: 65,1 M€, com um aumento de 8,2% - 
 

  

Tendo-se reunido em assembleia no dia 19 de Março, sob a presidência de Francis Lemor, o Conselho de 

Administração deu por encerradas as contas do exercício de 2014. 

 

Em 2014, a STEF prosseguiu e concretizou a sua estratégia de consolidação das actividades em França 

e de contribuição crescente das actividades europeias. 
 

O bom desempenho de todas as actividades e a integração operacional da Ebrex permitiram absorver, no 

exercício de 2014, os impactos iniciais desta operação. O Grupo fortaleceu as suas posições em França e 

prossegue o seu desenvolvimento na Europa. Com a aquisição da empresa Speksnijder em Setembro de 2014, 

a STEF entra no mercado nacional holandês. 

 

O exercício de 2014 realça os três principais eixos que nos últimos 5 anos constituem a base da estratégia da 

STEF: 
 

• A STEF confirma a sua resistência num ambiente concorrencial agressivo, marcado por um consumo 

alimentar estagnado. 

 

Resultados anuais (em M€) 2014 2013 % 

� Volume de negócios  2765 2633 + 5,0% 

� Resultado de exploração 101,9 97,4 + 4,6% 

�    Resultado financeiro - 14,6 - 13,7  

�    Resultado antes de impostos 87,4 83,6 + 4,5% 

�    Resultado líquido, imputável 

ao Grupo 
65,1 60,2 + 8,2% 

�    Lucro líquido por acção (em €) 5,27 4,65 + 13,4% 

 

� A margem de exploração, em progressão no final do ano, cifra-se em 3,7% do volume de negócios; 

� O resultado líquido, parte imputável ao Grupo, regista uma subida de 8,2%; 

� O gearing do Grupo sobe para 1,17 (contra 1,08 em 2013): uma situação transitória ligada aos 

investimentos imobiliários relativos à exploração da Ebrex e à compra de acções junto da Bestinver em 

Outubro de 2014. 
 

• Os resultados das actividades europeias aceleram e ganham peso nas contas da STEF, que 

reduzem progressivamente a sensibilidade ao mercado francês. 

 

As actividades europeias contribuem com 28,3% para o resultado de exploração de 2014 (18,2% em 

2013). 
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Sectores de actividade Resultado de exploração (em M€) 

2014 2013 

� Transporte França 50,1 58,7 

� Logística França 18,4 21,1 

� Actividades europeias 28,8 17,7 

� Actividades marítimas 5,0 1,7 

� Outras actividades - 0,3 - 1,8 

� Resultado de exploração 101,9 97,4 
 

 

• A STEF dispõe de capacidade de financiamento constante, beneficiando igualmente de um ambiente 

de taxas de juro favorável. 
 

 

 

PERSPECTIVAS PARA 2015 

 

O plano de actividades de 2015 está consagrado à melhoria da performance das actividades em França e ao 

desenvolvimento das actividades europeias. 

 

 

DIVIDENDOS 

 

O Conselho de Administração vai propor à Assembleia de Accionistas, a realizar no dia 20 de Maio de 2015, o 

pagamento de um dividendo de 1,70 € por acção. 

 

Foram realizados os procedimentos de auditoria das contas consolidadas. O relatório de certificação será 
emitido após a conclusão dos procedimentos exigidos, tendo em vista a publicação do relatório financeiro anual. 

 

 

 

Contacto para a imprensa STEF Portugal: João Santos joaosantos@taylor365.pt 

Contacto para a imprensa Grupo STEF: Catherine Marie Catherine.Marie@stef.com  
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