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PERSBERICHT 
 
Gereglementeerde informatie 

 

 
 

OMZET ARSEUS STIJGT MET 7,4% 

STERKE GROEI BIJ FAGRON EN ARSEUS MEDICAL 

MANAGEMENT BEVESTIGT VERWACHTINGEN VOOR 2010 

 
Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)*, 16 april 2010 – In het eerste kwartaal van 2010 is 

de geconsolideerde omzet van Arseus met 7,4% gestegen naar € 96,8 miljoen. De organische 

groei bedroeg 3,2%. 

 

Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “Arseus is 2010 sterk begonnen met een omzetgroei van 7,4% 

en een organische groei van 3,2%. Vooral het resultaat van Arseus Medical verdient een groot 

compliment. Ondanks het beëindigen van een aantal activiteiten met een te lage brutomarge, 

bleek Arseus Medical over voldoende veerkracht te beschikken om een organische groei van 

3,6% te realiseren. Het onverminderd sterke resultaat van Fagron is te verklaren door het met 

succes revitaliseren van magistrale bereidingen in Europa om in de groeiende behoefte aan 

tailor-made medicatie te kunnen voorzien. Corilus is in 2010 verdergegaan waar het in 2009 

geëindigd is; het succesvol uitrollen van haar software in Europa. Arseus Dental kende een 

moeilijke start van 2010, maar boekte in maart goede resultaten. De activiteiten in 

Zwitserland en de activiteiten naar de tandheelkundige laboratoria lieten in maart de eerste 

tekenen van een voorzichtig herstel zien. Het is echter nog te vroeg om aan te geven of dit 

herstel van structurele aard is. 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en bevestigen dan ook onze eerder 

uitgesproken verwachtingen voor geheel 2010.” 

 

 
Niet geauditeerde managementcijfers (x 1.000 euro) 

 Q1 2010 Q1 2009 evolutie organische groei 
Fagron 38.633 34.633 11,5% 7,6% 

Arseus Dental 38.423 37.919 1,3% -0,6% 

Arseus Medical 12.632 10.535 19,9% 3,6% 

Corilus 7.103 7.015 1,3% 1,3% 

Totaal 96.791 90.132 7,4% 3,2% 

 
* Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV. 
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FAGRON 

Fagron groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 11,5%. De organische groei kwam uit op 

7,6%. Dit uitstekende resultaat is te verklaren door het met succes revitaliseren van magistrale 

bereidingen in Europa om in de groeiende behoefte aan tailor-made medicatie te kunnen 

voorzien. Bij het revitaliseren van magistrale bereidingen ligt de nadruk van Fagron op het 

geven van educatie over de mogelijkheden van eigen bereidingen aan voorschrijvers, het 

continu investeren in innovatie en productontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe 

producten en concepten voor magistrale bereidingen. 

 

ARSEUS DENTAL 

Arseus Dental groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 1,3%. De organische groei kwam uit 

op -0,6%. Na een moeilijke start van 2010 werden er in maart goede resultaten geboekt, deels 

gesteund door een aantal dentale beurzen. In maart waren de eerste tekenen zichtbaar van 

een voorzichtig herstel van de vraag naar precisiecomponenten voor de dentale orthopedische 

industrie en van de activiteiten naar de tandheelkundige laboratoria.  

 

ARSEUS MEDICAL 

Arseus Medical groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 19,9%. Ondanks het afbouwen van 

activiteiten met een lage brutomarge, wist Arseus Medical een organische groei van 3,6% te 

realiseren. Deze groei is een bevestiging van het succes van Arseus Medical om nieuwe 

waardetoevoegende exclusieve distributies en differentiërende activiteiten aan haar 

productaanbod toe te voegen en met succes op de markt te introduceren. 

  

Er zijn ook goede vorderingen gemaakt met de integratie van het in 2009 overgenomen 

Belgische Duo-Med, een vooraanstaande distributeur van innovatieve en exclusieve medische 

technologie aan ziekenhuizen in de Benelux. Zo zijn de teams van Arseus Medical Nederland 

getraind door de medisch specialisten van Duo-Med. In toenemende mate zijn de innovatieve 

medische producten van Duo-Med in Nederland op de markt gebracht. 

 

CORILUS 

Corilus groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 1,3% ten opzichte van het bijzonder sterke 

resultaat in dezelfde periode vorig jaar. Het softwarepakket voor oogartsen Softalmo is in het 

eerste kwartaal met succes geïmplementeerd in een tweede ziekenhuis in Frankrijk. Met twee 

andere Franse ziekenhuizen werden overeenkomsten getekend voor de levering en installatie 

van Softalmo. Eind maart werden met drie gezondheidscentra in Parijs overeenkomsten 

getekend voor de levering en installatie van de begin 2010 geïntroduceerde nieuwe module 

Julie Santé. 

 

INKOOP EIGEN AANDELEN 

In de periode van 2 maart tot en met 31 maart heeft Arseus 119.885 eigen aandelen ingekocht 

tegen een gemiddelde aankoopprijs van € 9,0873 per aandeel. Op 31 maart 2010 had Arseus 

1.093.800 eigen aandelen in bezit. Dit vertegenwoordigt 3,51% van het totaal aantal uitstaande 

aandelen. 
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VOORUITZICHTEN1 

Naar de huidige inzichten en uitgaande van de bestaande portfolio van Arseus, verwacht het 

management voor 2010 een omzetgroei tussen 5% en 10% en een recurrente EBITDA die naar 

verwachting sneller groeit dan de omzet. 

 

CONFERENCE CALL 

Ger van Jeveren (CEO) en Jan Peeters (CFO) zullen de trading update over het eerste kwartaal 

van 2010 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 2 404 03 34 (België). 

 

FINANCIЁLE KALENDER 

10 mei 15:00 uur Algemene vergadering van aandeelhouders 

14 juli*   Trading update tweede kwartaal 2010 

20 augustus*  Halfjaarcijfers 2010 

15 oktober*  Trading update derde kwartaal 2010 

 

* Resultaten en trading updates worden om 07:30 uur gepubliceerd. 

 

 
Voor meer informatie: 
Constantijn van Rietschoten 

Investor Relations Manager 

+31 88 33 11 222 (kantoor) 

+31 6 536 91 585 (mobiel) 

constantijn.van.rietschoten@arseus.com 

 

 
Profiel Arseus 
Arseus is een multinationale groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan 
professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa. De onderneming is onderverdeeld in vier 
divisies en is actief in de markten van magistrale bereidingen voor de apotheek, tandheelkundige 
producten, medische en chirurgische producten en medische IT-oplossingen. De Belgische vennootschap 
Arseus NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussel en NYSE Euronext 
Amsterdam. De operationele activiteiten van de Arseus groep worden aangestuurd vanuit de Nederlandse 
vennootschap Arseus BV. Het hoofdkantoor van Arseus BV is gevestigd in Rotterdam. 

 

                                                 
1 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. 


