Persbericht

Gereglementeerde informatie | Trading update 3e kwartaal 2010

Arseus realiseert omzetgroei van 8,8%
Sterke groei bij Fagron en Corilus
Management herhaalt verwachtingen voor 2010
Waregem (België) / Rotterdam (Nederland) 1, 15 oktober 2010 – In het derde kwartaal is de geconsolideerde omzet van
Arseus met 8,8% gestegen naar € 94,9 miljoen. De organische groei bedroeg 2,9%. In de eerste negen maanden van 2010
is de geconsolideerde omzet met 8,0% gestegen naar € 299,6 miljoen. De organische groei bedroeg 2,8%.
Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bijzonder bevredigend. Alle divisies
hebben een bijdrage geleverd aan de omzetgroei van 8,8%, waarvan 2,9% organisch. De omzetontwikkeling bij Fagron
en Corilus was onverminderd sterk. Arseus Dental kende ondanks de herstructurering een bescheiden groei en Arseus
Medical zit, dankzij de strategische herpositionering van het productaanbod, weer in de opbouwfase.
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 2010.”
De omzetevolutie per divisie is als volgt2:
(x 1.000 euro)

Q3 2010

Q3 2009

Evolutie

Organische groei

Fagron

40.245

34.293

+17,4%

+5,0%

Arseus Dental

35.113

34.763

+1,0%

+1,0%

Arseus Medical

12.018

11.724

+2,5%

-5,1%

Corilus

7.502

6.454

+16,2%

+16,2%

Totaal

94.877

87.234

+8,8%

+2,9%

9M 2010

9M 2009

Evolutie

Organische groei

Fagron

125.320

107.635

+16,4%

+7,3%

Arseus Dental

114.810

114.349

+0,4%

-0,2%

Arseus Medical

37.140

34.881

+6,5%

-5,0%

Corilus

22.285

20.542

+8,5%

+8,5%

Totaal

299.555

277.407

+8,0%

+2,8%

(x 1.000 euro)

1

Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV.

2

Niet geauditeerde managementcijfers.
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Fagron
De omzet van Fagron groeide in het derde kwartaal met 17,4% naar € 40,2 miljoen. De organische groei kwam uit op
5,0%. Fagron heeft in het derde kwartaal wederom haar marktleiderschap versterkt. Het sterke resultaat is onder meer
te verklaren door het met succes revitaliseren van magistrale bereidingen om in de groeiende behoefte aan tailor-made
medicatie te kunnen voorzien, het continu investeren in innovatie en productontwikkeling en het op de markt brengen
van nieuwe producten en concepten voor magistrale bereidingen.

Arseus Dental
De omzet van Arseus Dental steeg in het derde kwartaal met 1,0% naar € 35,1 miljoen. Het Franse Julie-Owandy en
het Zwitserse Hader kenden in het derde kwartaal een sterke groei. Het voorzichtige herstel bij de activiteiten naar
tandheelkundige laboratoria heeft zich ook in het derde kwartaal voortgezet. De verkoop van uitrustingsgoederen aan
tandartsen loopt iets achter ten opzichte van het derde kwartaal in 2009. Dit wordt vooral veroorzaakt door het uitstellen
van aankoopbeslissingen door tandartsen vanwege de tweejaarlijkse dentale beurzen die in het vierde kwartaal in Parijs
en Brussel zullen plaatsvinden.

Arseus Medical
In het derde kwartaal realiseerde Arseus Medical een omzet van € 12,0 miljoen, een stijging van 2,5% ten opzichte van
dezelfde periode in 2009. De organische groei kwam uit op -5,1%. De vergelijking met het derde kwartaal van 2009 wordt
negatief beïnvloed door het beëindigen van activiteiten met een lage brutomarge, met een omzet circa € 7 miljoen op
jaarbasis. Dit als gevolg van de strategische herpositionering van het productaanbod van Arseus Medical waarbij de focus
ligt op sterk waardetoevoegende exclusieve distributies in de gezondheidszorg.

Corilus
Corilus wist de sterke organische groei in het tweede kwartaal te accelereren in het derde kwartaal. De omzet groeide
in het derde kwartaal maar liefst met 16,2% naar € 7,5 miljoen. Deze forse groei werd gerealiseerd door een verdere
versterking van het marktleiderschap in België, de succesvolle internationale uitrol van medische software en de
introductie van de, samen met Arseus Dental en Arseus Medical ontwikkelde, geïntegreerde totaaloplossingen voor
de gezondheidszorg.

Vooruitzichten 2010 3
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.
3 	

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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Conference call
Ger van Jeveren (CEO) en Jan Peeters (CFO) zullen de trading update over het derde 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 24 04 03 34 (België).

Financiële kalender
10 januari 2011

Trading update vierde kwartaal 2010

16 februari 2011

Jaarcijfers 2010

8 april 2011

Trading update eerste kwartaal 2011

8 juli 2011

Trading update tweede kwartaal 2011

5 augustus 2011

Halfjaarcijfers 2011

10 oktober 2011

Trading update derde kwartaal 2011

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

Profiel Arseus
Arseus is een multinationale groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan professionals en
instellingen in de gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten. 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.
Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Director Corporate Communications
+31 88 33 11 222 (kantoor)
+31 6 536 91 585 (mobiel)
constantijn.van.rietschoten@arseus.com
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