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Forte crescimento no 1º semestre 2019




Aumento de 7% no volume de negócios atingindo 1 665,9 M€
Forte incremento dos resultados (+40% EBIT, +20% resultado líquido)
Entrada no mercado de manipulação e packaging a partir de setembro 2019

Reunido a 29 agosto, o Conselho de administração, aprovou as contas do 1º semestre 2019.
Nesse momento, STEF, grupo líder europeu nos serviços de transporte e logística de produtos
alimentares sob temperatura controlada, anunciou a assinatura de um acordo para a
aquisição, em Setembro, de uma empresa especializada em manipulação e packaging para a
industria.
Stanislas Lemor, Presidente-diretor geral da STEF declarou: “O Grupo realizou um muito bom 1º
semestre de 2019 o que confirma a solidez do seu business model e o compromisso das suas
equipas com a satisfação do cliente. Todas as actividades, tanto em França como a nível
internacional, contribuíram para esta dinâmica de crescimento orgânico. O Grupo pode agora investir
em novas linhas de negócio, o que acaba de concretizar com a aquisição de uma empresa
especializada na atividade de manipulação e packaging para fabricantes”.

Resultados 1ºS em M€
Volume de negócios
EBIT
Resultado financeiro
Resultado antes impostos
Resultado líquido, atribuível
ao Grupo

Resultados 1ºS em M€
STEF França
STEF Internacional
Marítimo
Outras Atividades
EBIT

2018

2019

Variação

1 557,6
48,0
(3,5)
44,5

1 665,9
67,4
(4,7)
62,7

7,0%
40,4%

33,1

39,9

20,6%

2018
31,0
10,6
4,9
1,5
48,0

2019
43,9
18,6
1,4
3,4
67,4

40,7%

Informações por atividade
STEF França
 Implementação bem sucedida da nova organização baseada na especialização por
actividades;
 Robustez das atividades prestadas aos clientes da indústria agro-alimentar, tanto no
segmento de refrigerado como no de congelado, com uma taxa de ocupação histórica das
plataformas;
 Crescimento sustentado na atividade GMS graças ao desenvolvimento do e-commerce;
 Melhoria dos indicadores de desempenho operacional no segmento da restauração;
 Integração em curso da empresa Transports Frigorifiques Grégoire Galliard, parceira histórica
do grupo, e a partir de agora renomeada STEF Transport Sens.

STEF Internacional
 Boa orientação das atividades internacionais, principalmente em Itália, motivada pelo
crescimento das atividades de congelado, e em Portugal, impulsionada pelo desenvolvimento
de sua rede de grupagem;
 Reforço da rede nos Países Baixos com a aquisição da empresa Netko, agora renomeada
STEF Raalte.
Marítimo
 Redução do tráfego de mercadorias e passageiros, penalizado por duas greves;
 Contexto difícil no que respeita à delegação de serviço público de 15 meses entre a Córsega
e o continente.
Aposta nos serviços de valor acrescentado para fabricantes
O Grupo assinou um acordo para a aquisição da empresa DYAD, empresa especializada há mais de
20 anos no negócio de manipulação e packaging industrial. Esta operação permite à STEF reforçar a
sua actual proposta de transporte e logística com uma nova actividade de co-manufacturing e de copacking, que se tornou estratégica para os seus clientes. Sediada no norte de França, a DYAD conta
com mais de 120 colaboradores repartidos pelos escritórios centrais e por quatro plataformas de
temperatura controlada equipadas com 35 linhas de produção e com as mais modernas máquinas do
mercado. Com o total domínio destas três atividades, a STEF reforça a sua capacidade de propor
serviços integrados de alta qualidade em todos os segmentos do mercado.

Perspectivas
O Grupo está bem posicionado para enfrentar os desafios do segundo semestre. O compromisso das
equipas para com os clientes e as ações relacionadas com a especialização continuarão a dar os
seus frutos. O investimento imobiliário sustentado, com vinte projetos atualmente em curso na
Europa, permitirão acompanhar esta dinâmica de desenvolvimento. Por fim, o Grupo irá reforçar os
seus investimentos na áreas digital e de inovação com o objectivo de aportar soluções que
respondam às novas necessidades dos seus clientes.

As contas semestrais foram sujeitas a uma revisão limitada pelos revisores oficiais de contas e serão publicadas no site do
Grupo.
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