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PERSBERICHT 
 
  14 OKTOBER 2008 
 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE  

TRADING UPDATE Q3        

 

         
________________________________________________________________________ 

 
ARSEUS REALISEERT STERKE OMZETGROEI VAN 17,8% 

 

ORGANISCHE GROEI VERSNELD TOT 8,6% 
 

VERSTEVIGING MARKTAANDEEL DOOR INNOVATIE 
 

Waregem (België), 14 oktober 2008 – De geconsolideerde omzet van Arseus bedraagt 80,6 

miljoen euro voor het derde kwartaal en ligt daarmee 17,8% boven het geconsolideerde 

omzetcijfer voor dezelfde periode van vorig jaar. De organische groei bedraagt 8,6%. Deze 

sterke organische groeicijfers zijn een bevestiging dat Arseus in staat is om elk kwartaal in de 

niet conjunctuurgevoelige Europese gezondheidssector zijn marktaandeel te verstevigen. 

 

De omzetevolutie per rapporteringssegment is als volgt: 
 
Niet geauditeerde managementcijfers (in miljoenen euro’s) 

 Q3 2008 Q3 2007 evolutie organische groei 
     
Fagron 31,2 25,9 +20,5% +10,6% 
Arseus Dental 32,4 24,6 +31,7% +15,8% 
Arseus Medical 10,8 11,6 -6,9% -6,9% 
Corilus 6,2 6,3 -1,6% -1,6% 
     
TOTAAL 80,6 68,4 +17,8% +8,6% 
 
 
Niet geauditeerde managementcijfers (in miljoenen euro’s) 

 9M 2008 9M 2007 evolutie organische groei 
     
Fagron 97,8 76,7 +27,5% +10,2% 
Arseus Dental 101,2 82,3 +23,0% +12,5% 
Arseus Medical 33,1 36,4 -9,1% -9,1% 
Corilus 18,9 18,7 +1,1% +1,1% 
     
TOTAAL 251,0 214,1 +17,2% +7,4% 
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TOELICHTING PER DIVISIE 
 
FAGRON 

Fagron groeide in het derde kwartaal met 20,5%. Naast dat er goede voortgang is geboekt met 

de integratie van Tamda en Unikem (actief in Denemarken, omzet circa € 3 miljoen, 

geconsolideerd vanaf 1 augustus), bedroeg de organische groei 10,6%. De sterke omzetgroei in 

de eerste zes maanden van 2008 werd voortgezet in het derde kwartaal. Dit bevestigt het 

succes van de kernwaarden van Fagron: innovatie, kwaliteit en oplossingsgerichtheid. Fagron 

beschikt continu over een goed gevulde pijplijn van innovatieve producten welke door 

verhoogde sales- en marketingactiviteiten op de markt zullen worden geïntroduceerd. 

 

In het derde kwartaal verstevigde Fagron haar marktpositie in alle landen waarin zij actief is. 

De Fagron organisaties in Nederland, België, Spanje en Italië behaalden een dubbelcijferige 

omzetgroei. De omzet van de greenfield activiteiten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

blijft zich positief ontwikkelen. 

 

ARSEUS DENTAL 

Arseus Dental behaalde een omzetgroei van 31,7% in het derde kwartaal. De organische groei 

kwam uit op 15,8%. Dit is een significant hogere groei dan de marktgroei en een bevestiging dat 

de strategie van Arseus Dental zijn vruchten afwerpt.  

 

ARSEUS MEDICAL 

De omzet van Arseus Medical is in het derde kwartaal van 2008 gedaald met 6,9%. De 

omzetdaling is hoofdzakelijk te wijten aan de gewijzigde Belgische wetgeving in verband met 

rolstoelen (huur in plaats van verkoop).  

 

CORILUS 

Corilus kende in het derde kwartaal een omzetdaling van 1,6%. De lancering vanaf het vierde 

kwartaal van nieuwe softwarepakketten (Greenock en Baltes) heeft een verschuiving van het 

verkoopmoment veroorzaakt. Het management verwacht echter dat deze innovatieve nieuwe 

softwarepakketten de competitieve positie van Corilus naar apotheken en tandartsen zal 

versterken.  

 

 

INKOOP EIGEN AANDELEN 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 september 2007 heeft de 

Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen. Deze machtiging is tijdens de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2008 vernieuwd. 

 

In het derde kwartaal van 2008 heeft Arseus 347.467 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde 

aankoopprijs van € 8,06 per aandeel. In de eerste negen maanden van 2008 heeft Arseus in 

totaal 876.825 aandelen ingekocht.  
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VOORUITZICHTEN1 

De organische groei bedraagt 8,6% in het derde kwartaal. Deze sterke omzetgroei bevestigt de 

overtuiging van het management om de unieke positie van Arseus in de Europese markt van 

producten en diensten naar de gezondheidssector te verstevigen. De sterke competitieve 

positie van Arseus, het vermogen om haar rol als consolidator verder te zetten en de 

uitstekende track record zullen Arseus in staat stellen om de omzetdoelstelling van 500 miljoen 

euro in 2010 te realiseren. 

 

Bij de publicatie van deze tussentijdse verklaring merkt Arseus geen wezenlijke impact van de 

huidige macro-economische situatie op de activiteiten, de liquiditeitspositie, de solvabiliteit 

noch op de rendabiliteit in vergelijking met het eerste semester van 2008. 

 

 

FINANCIËLE KALENDER 

Op vrijdag 17 oktober organiseert Arseus een Beleggersdag in Brussel. Voor informatie over 

deze Beleggersdag kunt u contact opnemen met Constantijn van Rietschoten. Zijn 

contactgegevens staan onderaan dit persbericht. 

 

Op 13 januari 2009 om 07.30 uur zal Arseus de trading update over het vierde kwartaal van 

2008 publiceren. 

 

 

Conform het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 meldt Arseus dat bovenstaande 

tussentijdse verklaring is opgesteld door het Directiecomité van de Vennootschap. 

 

 

Voor meer informatie: 

Constantijn van Rietschoten, Investor Relations Manager 

+31 88 33 11 211 (kantoor) 

+31 6 536 91 585 (mobiel) 

constantijn.van.rietschoten@arseus.com 

                                                 
1 Dit persbericht bevat toekomstgerichte gegevens, die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en 

verwachtingen, alsook op marktverwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en gelden 

enkel op datum waarop ze worden vermeld. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die in 

de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen. 


