
    
    

 

 

Grupo STEF adquire operações do Nagel-Group na  

Itália, Bélgica e Holanda 

 

Paris/Versmold, 13 de Novembro de 2020 

 

Esta transacção permitirá ao Nagel-Group prosseguir a optimização estratégica da 

sua rede e prosseguir a sua política de reorientação para os mercados-chave. Ao 

mesmo tempo, o Grupo STEF reforçará a sua presença e rede nestes três países.   

Nos termos desta transacção assinada a 12/11/2020, o Grupo STEF adquirirá cinco 

plataformas em Itália, Bélgica e Holanda, com um volume de negócios total de 

aproximadamente 95 M€ e cerca de 200 colaboradores, encontrando-se esta operação 

sujeita à aprovação das autoridades de concorrência alemãs. 

Após esta transacção, o Grupo STEF e o NAGEL-Group celebrarão acordos de distribuição 

– permitindo ao Nagel-Group a utilização para as suas operações em Itália, Bélgica e 

Holanda, da rede de distribuição do Grupo STEF; e permitindo ao Grupo STEF oferecer aos 

seus clientes nestes países melhores serviços de distribuição na Alemanha e na Europa do 

Norte e Central. 

“Este projeto fez parte da nossa optimização estratégica na Europa, no decurso da qual 

estamos consistentemente focados nas nossas áreas de negócio chave e no seu 

desenvolvimento futuro. Para as áreas com baixo potencial de crescimento dentro do nosso 

grupo, procurávamos parceiros interessados e promissores - como sempre, particularmente 

no interesse dos nossos colaboradores e clientes,” afima Carsten Taucke, CEO do Nagel-

Group.   

“Assinar este acordo com o Nagel-Group é um importante marco na nossa estratégia de 

desenvolvimento empresarial. Integrar estas cinco novas plataformas permitir-nos-á oferecer 

maior valor acrescentado aos clientes através das nossas redes belga, holandesa e italiana, 

reforçando ao mesmo tempo a nossa presença nos serviços de transporte internacional. 

Estamos ansiosos para acolher os novos colaboradores e integrar o seu know-how no 

Grupo STEF,” declara Stanislas Lemor, CEO do Grupo STEF. 

 

A conclusão da transacção está prevista para Janeiro de 2021.   

 

 

 

 



Sobre o Nagel-Group 

O Nagel-Group, especializado em logística alimentar, opera em toda a Europa e tem a sua 

sede em Versmold. Emprega cerca de 13.000 colaboradores em mais de 130 localizações. 

Recentemente, a empresa comunicou um volume de negócios de 2,1 mil milhões de euros. 

O grupo empresarial movimenta expedições de produtos alimentares de todas as dimensões 

e em todas as gamas de temperatura. Quer sejam produtos congelados, carne, lácteos, 

cafés ou doces por solicitação de fabricantes e retalhistas. O Grupo Nagel fornece 

diariamente aos consumidores de toda a Europa o produto certo, com a qualidade certa e no 

momento certo. Assim, o Grupo Nagel assegura uma contribuição substancial para o 

sucesso dos seus clientes. 

 

Sobre o Grupo STEF  

O Grupo STEF é o líder europeu em serviços de transporte e logística sob temperatura 

controlada (-25°C a +15°C). A sua missão: ser o elo de ligação entre a indústria alimentar e 

o consumo. STEF está presente em 7 países e conta com 19.000 colaboradores que estão 

comprometidos em fornecer soluções adaptadas aos fabricantes alimentares, cadeias de 

retalho e operadores da restauração, de forma sustentável. Em 2019, o Grupo STEF 

registou um volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros. O Grupo STEF está 

cotado na bolsa Euronext Paris. 
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