
 

 

 

 

Comunicado de imprensa 

Paris/Hamburgo, 19 de outubro de 2021  

 

 

O Grupo STEF alarga a sua cobertura geográfica ao Reino Unido através da 

aquisição da Langdon Group Ltd.  
 

 

O Grupo STEF e o Grupo Nagel anunciam que assinaram um protocolo relativo à aquisição da Langdon 

Group Ltd pelo Grupo STEF.  

 

Especialista nacional em transporte com temperatura controlada, o Langdon Group é também um ator 

importante na importação/exportação de produtos alimentares frescos e congelados entre o Reino 

Unido e a Europa continental. Com 1400 colaboradores e oito instalações, perfeitamente distribuídas 

em termos geográficos, serve 20 000 destinatários em todo o território britânico. Todos os anos, a 

empresa lida com cerca de 2,7 milhões de paletes para 2000 clientes. Em 2020, alcançou um volume 

de negócios de 164 milhões de euros.  

 

Esta operação permitirá ao Grupo Nagel reforçar ainda mais a sua rede e concentrar os seus recursos 

nas suas atividades europeias, continuando, ao mesmo tempo, a contar com um parceiro sólido no 

Reino Unido. Para o Grupo STEF, a aquisição do Langdon Group representa mais um passo estratégico 

na construção da sua rede europeia, iniciada há mais de 30 anos.   

 

Stanislas Lemor, Presidente e Diretor-geral do Grupo STEF, declarou: "Estamos felizes com esta 

assinatura que representa uma oportunidade única de alargar a nossa cobertura geográfica a um 8.º 

país: o Reino Unido. Está perfeitamente de acordo com a nossa estratégia de especialista europeu na 

cadeia de abastecimento alimentar. Esta aquisição permitir-nos-á propor aos nossos clientes, 

produtores e distribuidores, uma oferta de transporte e logística inigualável em toda a Europa Ocidental 

e acompanhá-los no seu desenvolvimento para além da UE. Esperamos ansiosos por explorar todas 

as sinergias que possamos criar em conjunto e por acolher estes novos colaboradores no Grupo STEF".  

 

Carsten Taucke, Presidente e Diretor-geral do Grupo Nagel, declarou: "Desde que o Grupo Nagel 

adquiriu a empresa em 2004, a equipa da Nagel Langdons tem desenvolvido continuamente as 

atividades e melhorado a qualidade do serviço prestado. Estamos satisfeitos e orgulhosos pelos 

clientes da Nagel continuarem a ter um acesso direto e duradouro a esta rede de distribuição graças à 

estreita colaboração com o Grupo STEF que já distribui os nossos fluxos para determinados países da 

Europa Ocidental e do Sul." 

 

De facto, a aquisição será acompanhada pela assinatura de um acordo de distribuição recíproca entre 

os Grupos STEF e Nagel. Este permitirá ao Grupo Nagel continuar a utilizar a rede de distribuição do 

Langdon Group para as suas operações no Reino Unido e ao Langdon Group continuar a prestar aos 

seus clientes os seus serviços habituais na Alemanha, Europa Central e do Norte, para além da 

excelente cobertura da Europa do Sul através da rede STEF. 

 

Espera-se que esta operação seja concluída até ao final do ano, sob reserva da aprovação das 

autoridades regulamentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre o Grupo STEF 

A STEF é especialista na cadeia de abastecimento alimentar. A nossa missão é aprovisionar as 

populações em produtos alimentares. Esta é uma grande responsabilidade baseada numa história rica 

de mais de 100 anos. Atualmente, a STEF reúne uma gama inigualável de competências, tornando-o  

líder europeu em serviços de transporte e logística com temperatura controlada (de -25 °C a +15 °C). 

Com os nossos clientes na indústria, distribuição e restauração fora de casa, trabalhamos para construir 

uma cadeia de abastecimento cada vez mais ágil e conectada em resposta às evoluções dos padrões 

de consumo e à transformação dos canais de distribuição, desde lojas de conveniência a 

supermercados e comércio eletrónico. A STEF coloca os seus compromissos sociais e ambientais no 

centro da sua estratégia para atuar de forma responsável e sustentável. Isto está consubstanciado na 

nossa abordagem climática Moving Green que se centra numa mobilidade sustentável e num frio mais 

responsável. A STEF tem mais de 19 000 colaboradores e 250 instalações em 7 países europeus. Em 

2020, o Grupo alcançou um volume de negócios de 3,1 mil milhões de euros.  

Contacto para a imprensa: catherine.marie@stef.com/Tel.: +33 (0)1 40 74 29 64/+33 (0)6 35 23 10 8 

 

Sobre o Grupo Nagel 

O Grupo Nagel, com sede em Versmold (Vestefália do Leste), é uma empresa familiar que opera em 

toda a Europa e especializada em logística alimentar. O Grupo conta com mais de 12 000 

colaboradores em mais de 130 instalações europeias. Todos os dias, transporta cerca de 100 000 

embalagens de produtos alimentares de todos os tamanhos e temperaturas em toda a Europa. Isto faz 

desta rede única um líder na Alemanha e um ator importante na área dos serviços logísticos com 

temperatura controlada na Europa. 
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