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Resultados anuais de 2022 
 

 
 

• Um ano impulsionado por uma boa dinâmica com um aumento de 22 % no volume de negócios 
e um aumento de 13 % no resultado operacional corrente.  

• Uma contribuição significativa das aquisições realizadas em 2021 e 2022 que reforçam o nosso 
posicionamento na Europa.  

• As tensões inflacionistas e o aumento significativo dos custos energéticos afetam a taxa de 
margem operacional corrente que se situa em 4,7 % (em comparação com 5,1 % em 2021).  

 
 
O Conselho de Administração do Grupo STEF, o líder europeu em serviços de transporte e logística de 
produtos alimentares com temperatura controlada, reuniu-se a 9 de Março e aprovou as contas para 
o exercício de 2022.  
 
Stanislas Lemor, Presidente e Diretor-geral da STEF, declarou:  
 
"Graças ao pleno efeito dos investimentos realizados nos últimos anos, à confiança renovada dos 
nossos clientes e ao empenho das nossas equipas, o nosso Grupo registou sólidos desempenhos 
financeiros em 2022.  
 
O aumento no nosso volume de negócios e no nosso resultado operacional permitiu-nos investir 315 
milhões de euros para preparar o futuro das nossas atividades de transporte e logística alimentar na 
Europa.  
 
Graças a estes resultados, estamos em posição de reafirmar o nosso compromisso para um 
crescimento cada vez mais sustentável, conforme definido no nosso plano estratégico 2022-2026." 
 
Evolução dos resultados  
 

Resultados anuais (em milhões de 
euros) 2021 2022 Var iação 
Volume de negócios 3506,6 4264,2 22 %  
Resultado operacional corrente 178,4 201,9 13 % 
Outros produtos e custos operacionais -24,5 1,6  
Resultado operacional  153,9 203,5 32 % 
Resultado financeiro -6,4 -9,7 50 % 
Resultado antes de impostos 147,5 193,8 31 % 
Resultado líquido - quota do Grupo 110,0 146,4 33 % 

      
Resultados operacionais (em milhões de euros) 2021 2022  
STEF França 122,9 176,2  
STEF Internacional 49,3 60,1  
Atividades marítimas -19,5 -30,0  
Outras atividades 1,3 -2,7  

 

O resultado operacional beneficia de uma contribuição significativa das empresas adquiridas (+13 
milhões de euros) e de várias cessões de ativos (imobiliários e veículos) no montante de 12 milhões de 
euros. Estas contribuições positivas permitem atenuar a subida dos custos da eletricidade que 
aumentaram 75 % durante o período. 



 
Informações por área geográfica e ativ idade 
 
STEF França 
 
As atividades em França registaram um volume de negócios de 2366 milhões de euros, mais 14 %, 
impulsionadas por uma boa dinâmica comercial, em especial no segmento dos produtos frescos e nas 
atividades de restauração fora de casa e produtos temperados e secos alimentares. Em 
contrapartida, as atividades de produtos congelados e hipermercados foram mais afetadas pelo 
contexto inflacionista, em particular pelo aumento do custo da eletricidade.  
 
De um modo geral, o Grupo teve um ano misto com um crescimento dos volumes no primeiro semestre 
e uma desaceleração posterior no segundo semestre.  
 
STEF Internacional  
 
As atividades registaram um aumento de 37 % no volume de negócios para 1334 milhões de euros. 
Todos os países, exceto Itália e Bélgica, registaram uma melhoria no seu resultado. 
  
Durante o ano, o Grupo integrou três aquisições estruturantes: a Langdons no Reino Unido, o Grupo 
TTC em Espanha e a FrigoSuisse na Suíça. Esta dinâmica continuou com a aquisição da empresa SVAT 
em Itália, no final de 2022.  
 
A tiv idades mar ítimas  
 
O volume de negócios da La Méridionale aumentou em 2022, em particular devido a uma atividade 
em conformidade com as previsões em relação aos serviços para a Córsega e ao levantamento das 
restrições associadas à crise sanitária. No entanto, as persistentes dificuldades na carga nas linhas 
para Marrocos continuaram a deteriorar o seu resultado operacional. 

No início de 2023, a STEF encetou negociações com o Grupo CMA CGM com vista à cessão do seu 
polo marítimo. 

 
Div idendos 
 
O Grupo mantém a sua política de distribuição de dividendos de um terço dos seus resultados, o que 
representa 4 euros por ação, sujeito à votação da Assembleia Geral de 27 de Abril de 2023. 
Devido à sua estrutura acionista, grande parte destes dividendos irá ser beneficiada por os 
funcionários e antigos colaboradores do Grupo.  
 
Perspetivas para 2023 
 
Apesar de um ambiente económico complexo marcado por pressões inflacionistas, custos energéticos 
flutuantes e taxas de juro crescentes, o Grupo continua confiante na força do seu modelo empresarial.  
 
Continuará a implementar o seu plano estratégico "Comprometidos para um futuro sustentável", com 
ênfase na sua abordagem de acompanhamento dos seus clientes, o mais próximo possível dos seus 
desafios de transformação, na atratividade das suas atividades, na fidelização das suas equipas e 
nos seus investimentos em matéria de transição energética.  
 
 
 
Os procedimentos de auditoria das contas consolidadas foram concluídos. O relatório de certificação 
será emitido após a conclusão dos procedimentos necessários para efeitos de publicação do relatório 
financeiro anual. 
 
 
Próxima publicação: 
Volume de negócios do 1.º trimestre de 2023: 27 de abril de 2023 antes do fecho da bolsa  
 
Contacto para os meios de comunicação social: Cather ine M A RIE - cather ine.marie@stef.com 
Tel.: +33 (0)1 40 74 29 64/+33 (0)6 35 23 10 88 
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