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O especialista europeu da logística do frio 

  

STEF acelera o seu desenvolvimento e melhora os resultados  

- Resultado líquido, parte imputável ao Grupo: 75,2 M€, com crescimento de 15,5% - 
 

  

 

Tendo-se reunido em assembleia no dia 17 de março, sob a presidência de Francis Lemor, o Conselho de 

Administração deu por encerradas as contas do exercício de 2015. 
 

A STEF beneficia da retoma do consumo alimentar na zona euro, após três anos de evolução negativa. Este 

ambiente, igualmente favorável à indústria agroalimentar, deu origem a novos pedidos de prestações logísticas e a um 

crescimento dos fluxos nos países onde a STEF opera. 
 

 

Resultados anuais (em M€) 2015 2014 % 

 Volume de negócios  2.826,2 2.765,3 + 2,2% 

 Resultado de exploração 110,1 101,9 + 8,0% 

    Resultado financeiro - 14,5 - 14,6 + 0,8% 

    Resultado antes de impostos 95,6 87,4 + 9,4% 

    Resultado líquido, imputável 
ao Grupo 

75,2 65,1 + 15,5% 

 A margem de exploração foi de 4,5% em 2015, contra 4,3% em 2014 (excluindo as vendas realizadas por conta de 

terceiros); 

 O resultado líquido, parte imputável ao Grupo, regista uma subida de 15,5%; 

 O gearing apresenta uma melhoria (1,08 em 2015 contra 1,17 em 2014) graças a um bom controlo da dívida e ao 

reforço de fundos próprios que atingiram 494 M€ (440 M€ em 2014). 
 
 

O resultado de exploração por setor de atividade apresenta-se da seguinte forma: 

 

Setores de atividade Resultado de exploração (em M€) 

2015 2014 

 Transporte em França 58,7 50,1 

 Logística em França 17,9 18,4 

 Internacional 27,3 28,8 

 Atividades marítimas 7,0 5,0 

 Outras atividades - 0,8 - 0,3 

 Resultado de exploração 110,1 101,9 
 

 

A STEF manteve os seus principais compromissos estratégicos em 2015:  

 Manutenção de um crescimento orgânico sólido; 

 Regresso ao nível de qualidade e de desempenho económico esperados para o polo Transporte em França; 

 Desenvolvimento sustentado das atividades internacionais; 

 Consolidação da atividade de transportes marítimos com destino à Córsega. 

 

Baseando-se nestes fatores de desempenho sustentável, a STEF manteve um ambicioso plano de investimentos 

(143,1 M€), sobretudo no setor imobiliário, a fim de apoiar o desenvolvimento do seu modelo na Europa. 

 

 

 

 



 

PERSPETIVAS PARA 2016 

Em 2016 o Grupo pretende dar continuidade à sua estratégia de desenvolvimento fora de França, bem como acentuar o 

crescimento orgânico e o seu posicionamento, em França, nos novos segmentos. Trabalhará, igualmente, no sentido de 

reforçar a posição da La Méridionale no âmbito da futura organização do serviço público de ligação marítima à Córsega. 

 

DIVIDENDOS 

O Conselho de Administração vai propor à Assembleia de Acionistas, a realizar no dia 18 de maio de 2016, o pagamento 

de um dividendo de 1,95 € por ação. 

 

 

Foram concluídos 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 imprensa STEF Portugal: João SANTOS – joaosantos@taylor365.pt  

Contacto para imprensa grupo STEF: Catherine MARIE – catherine.marie@stef.com 

 
Site: www.stef.com  
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