
Paris, 30 de agosto de 2018 

 

 

 

 

RESULTADOS 1º SEMESTRE 2018 

 

Crescimento sustentado 

 
O Conselho de Administração, reunido a 30 de agosto de 2018 sob a presidência de Francis Lemor, encerrou as contas 

do 1º semestre 2018. 

 

Jean-Pierre Sancier, Diretor geral, declarou em relação aos resultados obtidos: “Num contexto de desaceleração do 

consumo alimentar, o Grupo realiza um primeiro semestre satisfatório. Durante este período, consolidou a sua presença 

europeia, graças à aquisição das atividades de congelado em Itália do grupo Marconi e ao arranque de novas 

plataformas, principalmente na Suíça e em Portugal. Adicionalmente a contratação de 1.000 novos empregados é o 

resultado dos esforços da STEF para dar resposta ao desenvolvimento das suas atividades”. 

 

 

RESULTADOS FINANCEIROS 

 

A atividade do semestre caracterizou-se por: 

 

 Um forte aumento dos investimentos em recursos humanos (+ 1.000 colaboradores) como em meios para o 

desenvolvimento (208 M€) ;  

 Uma dinâmica comercial favorável que permite ao Transporte França uma boa progressão do volume de 

negócios e do resultado; 

 Um crescimento do volume de negócios da Logística França, mas cujo resultado continua impactado pelas 

transformações nas atividades dedicadas à Restauração (RHD); 

 Uma transformação das atividades internacionais consequência da aquisição da Marconi em Itália, o arranque 

de novas plataformas na Suíça e em Portugal e ainda com a criação de uma rede de transporte homogénea na 

Holanda; 

 A melhoria do resultado da La Méridionale deve-se principalmente à uma modificação do critério de repartição 

da compensação financeira, passando  a ser realizada com base no volume de atividade contra uma repartição 

linear em 2017 (impacto neutro no ano completo). 

 

Resultados semestrais (em M€) S1 2017 S1 2018 % 

Volume de negócios 1433,0 1557,6 +8,7% 

EBIT/ Resultado operacional 44,9 48,0 +6,9% 

Resultado financeiro (5,1) (3,5)  

Resultado antes de impostos 39,8 44,5 +11,9% 

Resultado líquido, parte do grupo 30,7 33,1 +7,7% 

 

 

Resultado operacional por atividade (em M€ ) S1 2017 S1 2018 

Transporte França 26,8 32,0 

Logística França 1,9 (1,0) 

Actividades Internacionais 15,5 10,5 

Marítimo (1,3) 4,9 

Outras atividades (das quais venda por conta de terceiros) 1,9 1,6 

Resultado operacional 44,9 48,0 



PERSPECTIVAS  

 

A STEF pretende consolidar o seu crescimento no segundo semestre e melhorar a rentabilidade dos seus múltiplos 

investimentos na Europa. O Grupo prestará uma especial atenção ao processo de integração das suas ultimas aquisições 

e, no que respeita à La Méridionale, à licitação, lançada no início de agosto, para a próxima delegação de serviço publico. 

Com o objectivo de preparar o futuro e de se dotar dos recursos humanos necessários ao seu desenvolvimento, será 

lançada no outono a sua campanha de marca empregadora. 

 

 

 
As contas semestrais foram objeto de uma auditoria limitada dos auditores e serão publicadas no site da Internet do Grupo. 

 

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

Contacto financeiro: Stanislas LEMOR – Diretor geral delegado Financeiro - stanislas.lemor@stef.com 

 

Site : www.stef.com - Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STE.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP 
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