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STEF consolida a sua presença 
na Catalunha com a aquisição da TRANSPORTS BADOSA 

 
 

O Grupo STEF anuncia a aquisição de 100% da sociedade TRANSPORTS BADOSA, localizada na 
Catalunha. O Grupo STEF reforça assim a sua implantação em Espanha alargando a sua oferta de 
serviços de logística e transporte sob temperatura controlada. 
  
Fundada em 1970, a TRANSPORTS BADOSA é um referente nacional no setor da logística e do transporte 
frigorífico. A sociedade dispõe de uma plataforma frigorífica de 3.100 m² em Les Preses (província de 
Girona), no centro de um dinâmico setor agro-alimentar situado no nordeste de Espanha e próximo de 
importantes nós rodoviários europeus. Em 2016, realizou um volume de negócios de 12,6 M€, graças a uma 
equipa de 76 pessoas e uma frota de 34 veículos.  
 
A densidade da rede do Grupo STEF, associada ao know how e empenho das equipas da TRANSPORTS 
BADOSA serão os elementos chave para o desenvolvimento de novas soluções de grupagem frigorífica 
destinadas aos clientes da industria agroalimentar.  
 
Angel Lecanda, Diretor geral da STEF Iberia afirmou: “Com a aquisição da TRANSPORTS BADOSA, uma 
consagrada empresa familiar reconhecida no nosso sector de actividade, reforçamos os nossos meios 
próprios no Sul da Europa. Juntos, vamos apresentar soluções de elevado valor acrescentado, sobretudo na 
atividade de grupagem frigorífica, um dos pilares do desenvolvimento atual do Grupo STEF em Espanha.”  
 
Joan Badosa Maso, Diretor da TRANSPORTS BADOSA, afirmou: “Desde 2014 que iniciámos a 
colaboração com o Grupo STEF para as nossas expedições internacionais. Descobrimos um parceiro 
respeitador que cresce apoiado numa visão de longo prazo. A integração no Grupo STEF é, portanto, um 
prolongamento natural e perfeitamente complementar para BADOSA. Vai permitir-nos reforçar a nossa 
posição no mercado com uma oferta comercial específica e conectada a uma rede europeia”.  
 
 
 
Sobre a STEF - www.stef.com 

STEF é o especialista europeu da logística do frio. STEF gere serviços de transporte, logística e sistemas de 
informação dedicados a produtos alimentares, sejam eles matérias-primas ou produtos transformados. STEF 
propõe uma oferta multi-serviço com soluções logísticas adaptadas aos sectores e às características 
específicas dos seus clientes: indústria alimentar, distribuição e restauração. A STEF emprega 16 000 
colaboradores e conta com o apoio de uma rede de 225 instalações em 7 países: Bélgica, Espanha, França, 
Itália, Países Baixos, Portugal e Suíça. Em 2016, o volume de negócios da STEF foi de 2825 M€. 
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