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Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)1, 8 juli 2011 (7:30 uur) – In het tweede kwartaal van 

2011 is de geconsolideerde omzet van Arseus met 12,5% gestegen naar € 121,4 miljoen. De 

organische groei bedroeg 2,7%. In de eerste zes maanden van 2011 is de geconsolideerde omzet 

met 13,7% gestegen naar € 232,7 miljoen. De organische groei bedroeg 2,9%. 

Op 5 augustus om 07:30 uur publiceert Arseus de volledige resultaten over de eerste zes maanden 

van 2011. 

 

De omzetevolutie2 per divisie is als volgt: 

x 1.000 euro Q2 2011 Q2 2010 Totale groei Organische groei 

Fagron 57.481 46.443 23,8% 6,7% 

Arseus Dental 42.292 41.273 2,5% -1,0% 

Arseus Medical 13.315 12.490 6,6% 0,6% 

Corilus 8.302 7.680 8,1% -0,9% 

Totaal 121.389 107.886 12,5% 2,7% 

     

x 1.000 euro H1 2011 H1 2010 Totale groei Organische groei 

Fagron 108.804 85.076 27,9% 7,4% 

Arseus Dental 81.607 79.697 2,4% -0,5% 

Arseus Medical 25.817 25.122 2,8% -3,0% 

Corilus 16.507 14.783 11,7% 1,7% 

Totaal 232.734 204.678 13,7% 2,9% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV. 

2 Niet geauditeerde managementcijfers. 
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Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “We kunnen terugkijken op een bevredigend tweede 

kwartaal van 2011. Naast een organische groei van 2,7%, zijn het Braziliaanse DEG, het Belgische 

Devroe, het Belgische CMS en de in het vierde kwartaal van 2010 geacquireerde dentale depots in 

Frankrijk met succes geïntegreerd. Er werden eveneens voorbereidingen getroffen om het 

mondiale marktleiderschap van Fagron in de snelgroeiende markt voor magistrale bereidingen in 

het tweede semester van 2011 verder te versterken.  

 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en verwachten voor 2011 een omzetgroei tussen 

8% en 12%, een organische omzetgroei tussen 3% en 6% en een rentabiliteit die naar verwachting 

sneller zal groeien dan de omzet.” 

 

Fagron 

De omzet van Fagron groeide in het tweede kwartaal met 23,8%. De organische groei kwam uit op 

6,7%. De aanhoudend sterke omzetgroei van Fagron is te verklaren door de succesvolle integratie 

van acquisities en de continue introductie van nieuwe concepten en producten voor magistrale 

bereidingen om in de wereldwijd groeiende behoefte aan tailor-made medicatie te voorzien. 

 

In het tweede kwartaal heeft Fagron een bereidingsapotheek in Nederland overgenomen met een 

omzet van circa € 2,5 miljoen in 2010 en een dubbelcijferige EBITDA-marge. Hiermee versterkt 

Fagron haar marktleiderschap in magistrale bereidingen in Nederland. Tevens werd in het tweede 

kwartaal Fagron Argentinië opgericht. Deze greenfield-operatie zal vanaf 1 september de 

producten voor magistrale bereidingen van Fagron introduceren op de Argentijnse markt.  

 

Fagron zal haar marktleiderschap in de snelgroeiende markt voor magistrale bereidingen verder 

versterken via een actieve buy-and-build strategie, het opstarten van greenfields en een robuuste 

organische groei. De nadruk ligt op acquisities in de bestaande markten, en in Scandinavië en 

Centraal en Oost-Europa.  

 

Arseus Dental 

Bij Arseus Dental ligt het accent op de introductie van vernieuwende producten en concepten die 

de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van zowel tandtechnische laboratoria als van tandartsen 

verhoogt. Arseus Dental groeide in het tweede kwartaal van 2011 met 2,5%. De organische groei 

kwam uit op -1,0%. 

 

De technologiegedreven activiteiten van Arseus Dental (Arseus Lab Europe, Julie Owandy en 

Hader) zijn in het tweede kwartaal organisch met circa 9% gegroeid. Arseus Lab Europe heeft in 

april een e-shop platform gelanceerd dat het voor tandtechniekers en tandheelkundige laboratoria 

bijzonder makkelijk maakt hun toelevering van goederen zelf te beheren. Het wereldwijde 

dealernetwerk voor het kliksysteem voor uitneembare tandprothesen van het eigen label Ceka 

Preci-Line werd in het tweede kwartaal sterk uitgebreid. 

 

De in het eerste kwartaal ingezette integratie van de activiteiten gericht op tandartspraktijken 

werd in het tweede kwartaal voortgezet. De omzet van uitrustingsgoederen in Nederland en 

Frankrijk was in het tweede kwartaal lager dan verwacht door het uitstellen van 

aankoopbeslissingen door tandartsen. In juni heeft Arseus Dental een overeenkomst gesloten met 

CarieScan om een apparaat dat in een vroeg stadium tandbederf detecteert, exclusief te 

distribueren in Nederland en België.  
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Arseus Medical 

Het vereenvoudigen van de marktbenadering, de strategische herpositionering van het 

productaanbod en het opbouwen van een solide pijplijn aan innovatieve producten en 

oplossingen met hoge toegevoegde waarde heeft geresulteerd in groei in het tweede kwartaal van 

2011. De omzet van Arseus Medical groeide met 6,6%. De organische groei kwam uit op 0,6%. 

 

In het tweede kwartaal werd met succes het ‘Surgery to Sterilization’ concept (een totaaloplossing 

voor de chirurgie- en sterilisatieafdeling in ziekenhuizen) en Texa Reskin (een zelf ontwikkeld 

siliconenverband voor preventieve huidondersteuning) gelanceerd. De eind 2010 geïntroduceerde 

unieke AED-concepten van Arseus Medical spelen in op een latente behoefte in de markt. In het 

tweede kwartaal werden in zowel België als in Nederland de eerste contracten getekend. 

 

Corilus 

Corilus groeide in het tweede kwartaal van 2011 met 8,1%. De organische groei kwam uit op 

-0,9%. Deze negatieve organische groei is vooral te verklaren door een tijdelijk tekort aan 

technisch personeel waardoor er in het tweede kwartaal minder installaties zijn uitgevoerd dan 

vooraf gepland. 

 

Het in het eerste kwartaal van 2011 geacquireerde Belgische CMS, dat software levert aan Woon- 

en Zorgcentra in België, werd met succes geïntegreerd. 

 

Met fifthplay werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als gevolg hiervan werd de 

telemonitoringoplossing van fifthplay geïntegreerd in het medisch dossier van Corilus. Door deze 

samenwerking is het voor huisartsen mogelijk om vitale parameters van patiënten op afstand te 

volgen. Momenteel loopt een pilotfase waaraan tien artsen deelnemen. 

 

In het tweede kwartaal heeft Corilus met drie Belgische apotheekketens een overeenkomst 

gesloten om Greenock, de innovatieve apotheek- en centralisatiesoftware van Corilus, te 

installeren binnen hun organisatie in België. De keuze van Lloydspharma, Groupe Ransaert en 

Santalis is een duidelijke bevestiging van de kwaliteit en superioriteit van Greenock. 

 

Vooruitzichten3 

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

management voor 2011 een omzetgroei tussen 8% en 12%, een organische omzetgroei tussen 3% 

en 6% en een rentabiliteit die naar verwachting sneller zal groeien dan de omzet. 

 

Conference call 

Ger van Jeveren (CEO) zal de trading update over het tweede kwartaal van 2011 vandaag nader 

toelichten in een conference call. De conference call start om 09:30 uur. Vanaf 15 minuten voor 

aanvang kunt u inbellen op +31 10 713 72 95 (Nederland) of +32 24 04 03 34 (België). 

 

                                                                                 

3 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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Vanaf 10:30 uur is de conference call terug te luisteren op telefoonnummer +31 20 713 34 87 met 

toegangscode 368522#. Vanaf maandag 11 juli is de conference call te beluisteren of te 

downloaden op de website van Arseus (www.arseus.com).  

 

 

Voor meer informatie: 

Constantijn van Rietschoten 

Director of Corporate Communications 

+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 Verenigde Staten en Brazilië. 

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 ICT-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. 


