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O especialista europeu da logística do frio

Crescimento mais rápido do que o mercado
Resultado semestral bem orientado
Reunido a 27 de agosto de 2015, sob a presidência de Francis Lemor, o Conselho de Administração
aprovou as contas do primeiro semestre de 2015.
Neste primeiro semestre, a STEF beneficiou do ligeiro incremento do consumo alimentar na Europa e
dos bem sucedidos resultados da transformação do seu dispositivo em França, após a integração da
Ebrex. Este ambiente mais favorável suportou a forte dinâmica das atividades europeias (+9%),
associada aos desempenhos registados no Sul da Europa e ao êxito da implementação na Holanda.
Resultados semestrais (em M€)
Volume de negócios consolidado

30.06.2015

30.06.2014*

Evolução

1360,7

1331,4

+ 2,2 %

Resultado de exploração

27,1

22,6

+ 20,1 %

Resultado antes de impostos

19,7

15,4

+ 28,2 %

Resultado líquido, parte do Grupo

15,5

10,6

+ 45,8 %

*Os dados publicados a 30 de Junho de 2014 retratavam o impacto da aplicação retrospectiva da IFRIC21

A STEF apresenta nos primeiros seis meses um resultado em franca progressão, o que, na ausência
de elementos excecionais (0,9 M€ negativos em 2015, quando em 2014 eram positivos no valor de 7,8
M€), refletem a solidez das receitas geradas por todas as atividades e o restabelecimento da
performance da rede de transportes em França.
•

A margem operacional ascende a 2,3% do volume de negócios, contra os 2,0% do 1.º
semestre de 2014.

•

Os investimentos atingem 68 M€: aquisição de imobiliário na Suíça e em Itália, de um armazém
de frescos em Mairano, perto de Milão, e ampliações nas plataformas em Portugal (Porto) e em
França (Athis-Mons, Niort, Mions).

•

O grupo prossegue a sua estratégia para garantir as posições que ocupa em França. Visível,
no primeiro semestre, ao assumir o controlo da sociedade GEFA, detentora de um armazém de
produtos congelados (75 000 m3) em Clermont-Ferrand, pela aquisição da sociedade Entrepôts
Frigorifiques Berry Périgord, proprietária de um armazém de congelados (36 000 m3) em
Dordogne, e pelo aumento da participação para 49% no capital da rede francesa de transporte de
frutas e legumes Primever.

Perspetivas
No segundo semestre, a STEF irá concentrar-se em confirmar a boa resistência dos seus dispositivos
em França e em apoiar um maior dinamismo das atividades domésticas na Europa. Por outro lado, a 2
de Setembro, o grupo entregará uma oferta de retoma das atividades da SNCM. Esta oferta integra
intervenientes franceses e europeus reconhecidos no mundo do transporte rodoviário e marítimo que
dispõem de um conjunto de capacidades profissionais e financeiras adequadas para manter e
desenvolver as atividades, tanto com a Córsega como com o Magreb.
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