PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
Trading update 3e kwartaal 2009

ARSEUS REALISEERT OMZETGROEI VAN 8,3%
MANAGEMENT HERHAALT VERWACHTINGEN VOOR 2009
Waregem (België), 13 oktober 2009 – Arseus maakt vandaag de omzet bekend van het derde
kwartaal van 2009. De omzet van het afgelopen kwartaal bedroeg € 87,3 miljoen, een stijging
van 8,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De organische groei kwam uit op
4,0%. De omzet over de eerste negen maanden bedroeg € 277,4 miljoen, een stijging van 10,5%
ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De organische groei in de eerste negen
maanden van 2009 kwam uit op 4,0%.
Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bijzonder
bevredigend. In het derde kwartaal heeft Arseus wederom een sterke omzetgroei gerealiseerd.
Alle divisies hebben bijgedragen aan de omzetgroei van 8,3%, waarvan 4,0% organisch.
Daarnaast is er in de afgelopen kwartalen flink geïnvesteerd in de versterking van onze
managementstructuur. Met de aanstelling van Sabine Sagaert als CEO van Arseus Dental heeft
elke divisie een eigen toegewijde CEO. Wij zijn van mening dat de versterkte
managementstructuur de synergieën tussen de divisies verder zal optimaliseren en positief zal
bijdragen aan de resultaten van Arseus.
Onze unieke combinatie van activiteiten in de professionele gezondheidszorg, onze sterke
marktposities en onze gezonde financiële situatie bieden ons een uitstekende uitgangspositie
om onze strategie verder uit te voeren. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en
bevestigen onze eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2009.”
De omzetevolutie per divisie is als volgt1:
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9M 2009
107,6
114,3
34,9
20,6
277,4

Q3 2008
31,2
32,4
10,8
6,2
80,6

evolutie
9,6%
7,4%
9,3%
4,8%
8,3%
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8,7%
0,4%
3,1%
1,6%
4,0%

9M 2008
97,8
101,2
33,1
18,9
251,0

evolutie
10,0%
12,9%
5,4%
9,0%
10,5%

organische groei
5,2%
2,8%
3,4%
5,1%
4,0%

Niet geauditeerde managementcijfers.
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FAGRON
De omzet van Fagron groeide in het derde kwartaal met 9,6% naar € 34,2 miljoen. De
organische groei kwam uit op 8,7%. Fagron heeft in het derde kwartaal wederom haar Europees
marktleiderschap versterkt. Dit komt vooral door het succes van de strategie van Fagron,
waarbij continu wordt geïnvesteerd in innovatie en productontwikkeling, en de sterke groei van
de greenfields in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De Amerikaanse FDA (de Amerikaanse gezondheidsautoriteit) heeft goedgekeurd dat
apotheken, in het geval er een tekort dreigt te ontstaan aan Tamiflu2/Oseltamivirdrank voor
kinderen, dienen over te gaan tot noodbereidingen van deze toedieningsvorm met Ora-Sweet
SF of Humco Cherry Syrup. De aanleiding hiervoor is de wereldwijde gezondheidssituatie met
betrekking tot het nieuwe influenza-A virus (H1N1), beter bekend als Mexicaanse griep. Fagron
heeft de producten van Ora en Humco Cherry Syrup sinds kort exclusief in haar assortiment in
Europa.

ARSEUS DENTAL
De omzet van Arseus Dental groeide in het derde kwartaal met 7,4% naar € 34,8 miljoen. De
organische groei kwam uit op 0,4%. De organische groei werd gedrukt door de afgenomen vraag
naar precisiecomponenten voor de dentale orthopedische industrie. Als gevolg hiervan is de
omzet van het Zwitserse Hader in 2009 met ongeveer 25% gedaald. Het kostenniveau van Hader
is aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. Ook de activiteiten naar de
dentaaltechnische labo’s hebben nog steeds last van een verminderde vraag naar dure, vaak
niet terugbetaalde, prothesen.
Op 1 september is Sabine Sagaert benoemd tot CEO van Arseus Dental. Mevrouw Sagaert volgt
Jan Peeters op in deze functie. De heer Peeters gaat zich volledig richten op zijn taken als CFO
van Arseus. De voornaamste opdracht van mevrouw Sagaert is om, naast de verdere versterking
van de bestaande posities, de operationele performance te verbeteren en de winstgevendheid
van Arseus Dental te vergroten.

ARSEUS MEDICAL
De omzet van Arseus Medical groeide in het derde kwartaal met 9,3% naar € 11,8 miljoen. De
organische groei kwam uit op 3,1%.
Arseus Medical heeft haar positie in België en Nederland verder versterkt met de strategische
acquisitie van het Belgische Duo-Med. Duo-Med is een vooraanstaande distributeur van
innovatieve en exclusieve medische technologie aan ziekenhuizen in de Benelux en is
gespecialiseerd in heelkundige nicheproducten. Daarnaast beschikt Duo-Med over een solide
pijplijn van nieuwe technologieën met sterke toegevoegde waarde in geselecteerde
groeimarkten. Het productaanbod van Duo-Med is volledig complementair aan dat van Arseus
Medical.
De acquisitie van Duo-Med is in lijn met de begin 2009 geïntroduceerde groeistrategie van
Arseus Medical waarbij de focus ligt op sterk waardetoevoegende exclusieve distributies in de
gezondheidszorg. Veel van de distributies van Duo-Med zijn exclusief voor de Benelux, wat de
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Tamiflu is een geregistreerde merknaam van Roche.
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mogelijkheid biedt om deze in België succesvolle hoogwaardige medische producten op korte
termijn in Nederland te introduceren. Duo-Med realiseerde in 2008 een omzet van ongeveer € 6
miljoen met een dubbelcijferige EBITDA-marge. De resultaten van Duo-Med zijn per 1
september 2009 in de consolidatie opgenomen.

CORILUS
De omzet van Corilus groeide in het derde kwartaal met 4,8% naar € 6,5 miljoen. De organische
groei kwam uit op 1,6%.
Corilus heeft samen met Arseus Medical en Fagron de Arseus Medication Management Solution
(AMMS) ontwikkeld. AMMS is een geïntegreerde totaaloplossing voor toelevering van
geneesmiddelen van apotheek naar de patiënt in het rust- of verzorgingstehuis. De combinatie
van de oplossingen is uniek en biedt veel mogelijkheden om het complexe proces van
medicatiebeheer te verbeteren. Alle apotheken en rust- en verzorgingshuizen in België hebben
een uitnodiging ontvangen om de lancering van Arseus Medication Management Solution op 9
december in Brussel bij te wonen.

VOORUITZICHTEN3
De algehele economische teruggang in aanmerking nemende en uitgaande van de bestaande
portfolio van Arseus, verwacht het management, dankzij de vele nieuwe projecten,
distributies, synergieën en de versterkte managementstructuur, voor 2009 een omzetgroei
tussen 5% en 10%.
Dankzij de verwachte positieve bijdrage van de greenfield-activiteiten in het Verenigd
Koninkrijk, integraties, productieoptimalisatie en het begin 2009 gelanceerde
kostenbesparingsprogramma, wordt verwacht dat de recurrente EBITDA in 2009 sneller groeit
dan de omzet.

CONFERENCE CALL
Ger van Jeveren (CEO) en Jan Peeters (CFO) zullen de trading update over het derde kwartaal
van 2009 vandaag nader toelichten in een conference call. De conference call start om 09:30
uur CET. Vanaf 15 minuten voor aanvang kunt u inbellen op +31 10 713 72 95 (Nederland) of
+32 24 04 03 34 (België).
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Disclaimer: 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.
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FINANCIЁLE KALENDER
15 januari
Trading update vierde kwartaal 2009
2 maart
Jaarcijfers 2009
16 april
Trading update eerste kwartaal 2010
14 juli
Trading update tweede kwartaal 2010
20 augustus
Halfjaarcijfers 2010
15 oktober
Trading update derde kwartaal 2010

Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Manager Investor Relations
+31 88 33 11 222 (kantoor)
+31 6 536 91 585 (mobiel)
constantijn.van.rietschoten@arseus.com
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