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O especialista europeu da logística do frio 
 
 

RESULTADOS ANUAIS 2016 
 

STEF melhora o desempenho e prossegue o seu desenvolvimento europeu 
  

• Consolidação das posições e da estabilização da STEF na Europa  

• Volume de negócios estável em 2 824,5 M€, apesar das decisões levadas a cabo pelo grupo no portefólio de 

clientes de restauração 

• Progressão de 12% do resultado operacional e de 15,8% do resultado líquido imputável ao Grupo 

• Pagamento de um dividendo de 2,25 € por ação proposto à votação da Assembleia Geral de 10 de maio de 2017 

  

Reunido em assembleia no dia 16 de março, sob a presidência de Francis Lemor, o Conselho de Administração deu por 

encerradas as contas do exercício de 2016. 

 

Comentando os resultados anuais, Jean-Pierre Sancier, Diretor Geral do Grupo, declarou "A STEF registou um ano 

sólido, graças à contribuição das atividades de Transporte e Logística em França, mas também devido ao papel cada vez 

mais importante das Atividades internacionais em termos de volume de negócios e rentabilidade. As atividades 

Marítimas, por sua vez, registaram um ano satisfatório.  

Em 2016, o Grupo reforçou a sua expansão na Europa com a realização de duas parcerias estratégicas na Alemanha e 

na Suíça, a extensão da sua rede nos Países Baixos e a integração do ramo de atividade logística de um cliente em 

Itália." 

 
RESULTADOS FINANCEIROS  
 

No ano de 2016, o Grupo registou um desempenho financeiro de acordo com as expetativas: 

 

Resultados anuais (em M€) 2015 2016 % 

� Volume de negócios  2 826,2 2 824,5 - 0,1% 

� EBIT 110,1 123,3  + 12% 

�    Resultado financeiro - 14,5 - 11,8  

�    Resultado antes de impostos 95,6 111,5 + 16,6% 

�    Resultado líquido, 
imputável ao Grupo 

75,2 87,1 + 15,8% 

 

O ano ficou marcado: 

• pelo bom desempenho da atividade de Transporte em França, apesar da crise sanitária que atingiu o setor do 

foie gras; 

• pela recuperação da atividade de Logística em França, devido a elevadas taxas de ocupação na logística de 

congelados no 1.º semestre e à melhoria da atividade de restauração, graças às decisões levadas a cabo pelo 

grupo no seu portefólio de clientes;  

• pela forte progressão das Atividades internacionais, cuja rentabilidade é assim comparável à das atividades em 

França; 

• pela assinatura de parcerias estratégicas com as sociedades Nordfrost na Alemanha e EMMI na Suíça; 

• pela implantação da rede STEF nos Países Baixos, com a aquisição da Vers-Express e de uma participação na 

sociedade Netko, e em Itália, graças à integração de 4 instalações dedicadas aos produtos alimentares 

termossensíveis, anteriormente pertencentes a um grande industrial europeu; 

• pelo desempenho da La Méridionale, impulsionado pela alienação do navio Scandola. 



 

No período em causa, a margem operacional estabeleceu-se em 5% do volume de negócios, excluindo as vendas 

realizadas por conta de terceiros, com uma progressão de 0,5 pontos em relação a 2015. 

 
 

Resultado de exploração (em M€) 2015 2016 

 

% 

� Transporte em França 59,4 60,5 
 

+1,8% 

� Logística em França 17,2 20,0 
 

+16,4% 

� Atividades internacionais 27,3 27,6 
 

+1,1% 

� Atividades marítimas 7,0 15,4 n.s. 

� Outras atividades - 0,8 - 0,2 n.s. 

 

� EBIT 110,1  
123,3 

       +12% 

 
 

 

Um balanço sólido 

Durante o exercício, a STEF reforçou os seus fundos próprios que passaram de 494 M€ em 2015 para 559 M€ em 2016. 

O Grupo melhorou substancialmente o seu gearing que se estabeleceu em 0,93 em 31 de dezembro de 2016, permitindo-

lhe considerar oportunidades de desenvolvimento na Europa. 

 

 

PERSPETIVAS PARA 2017  

 

Em 2017, o Grupo STEF irá prosseguir o seu desenvolvimento, graças: 

• a uma aceleração do seu crescimento orgânico em França e ao reforço das ofertas destinadas aos 

intervenientes da Restauração e do Seafood; 

• a uma dinâmica sustentada das Atividades internacionais e ao desenvolvimento dos seus fluxos intraeuropeus;  

• à continuidade das suas parcerias e operações específicas de crescimento externo; 

• à implantação de um ambicioso plano de investimentos imobiliários. 

Além disso, o Grupo vai continuar a empenhar-se na participação da sua filial marítima na futura delegação de serviço 

público entre a Córsega e o Continente. 

 

DIVIDENDOS 

 

O Conselho de Administração vai propor à Assembleia Geral, a realizar no dia 10 de maio de 2017, o pagamento de um 

dividendo de 2,25 € por ação. 

 

 

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: Catherine MARIE – catherine.marie@stef.com – Tel.: 01 40 74 29 64 / 06 35 23 10 88 

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

Contacto para assuntos financeiros: Stanislas LEMOR – Diretor Geral Delegado de Finanças e Administração – 
stanislas.lemor@stef.com 
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