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Persbericht 
Gereglementeerde informatie | Trading update 1e kwartaal 2012 

 

 

ARSEUS REALISEERT OMZETGROEI VAN 17,7% 

ORGANISCHE OMZETGROEI STIJGT NAAR 6,1% 

 

Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)1, 10 april 2012 – In het eerste kwartaal van 2012 is de 

geconsolideerde omzet van Arseus met 17,7% gestegen naar € 131,0 miljoen. De organische groei 

bedroeg 6,1%.  

 

De omzetevolutie2 per divisie is als volgt 

x 1.000 euro Q1 2012 Q1 2011 Totale groei Org. groei 

Fagron 68.616 51.323 33,7% 8,0% 

Arseus Dental 41.278 39.315 5,0% 5,0% 

Arseus Medical 12.176 12.502 -2,6% -2,6% 

Corilus 8.975 8.205 9,4% 9,4% 

Totaal 131.044 111.345 17,7% 6,1% 

 

Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “Arseus is 2012 uitstekend begonnen met een omzetgroei 

van 17,7% en een organische omzetgroei van maar liefst 6,1%. Vooral het resultaat van Arseus 

Dental verdient een compliment. Na een aantal moeilijke jaren werd in het eerste kwartaal een 

organische omzetgroei van 5% gerealiseerd. Dit is vooral het resultaat van de structureel 

verbeterde interne en operationele processen bij Arseus Dental Solutions. De sterke organische 

omzetgroei bij Corilus is te verklaren door de verdere versterking van het marktleiderschap en de 

continue ontwikkeling en lancering van nieuwe softwareoplossingen voor medisch professionals. 

De succesvolle introductie van nieuwe medische producten en concepten bij Arseus Medical kon 

de effecten van de afbouw van een aantal niet strategische distributies in het tweede semester van 

2011 niet volledig compenseren. Fagron blijft, net zoals de afgelopen 22 jaar, succesvol in het 

revitaliseren van magistrale bereidingen en zal ook in 2012 haar wereldwijde marktleiderschap 

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

robuuste organische groei. 

 

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

verwachtingen voor geheel 2012.” 

                                                                                 

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

2 Niet geauditeerde managementcijfers. 
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Fagron 

Fagron groeide in het eerste kwartaal met 33,7% (+31,9% tegen constante wisselkoersen) naar 

€ 68,6 miljoen. De organische groei kwam uit op 8,0% (+6,6% tegen constante wisselkoersen). De 

sterke organische groei is te verklaren door het met succes revitaliseren van magistrale 

bereidingen om in de wereldwijd 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, concepten en formuleringen voor magistrale bereidingen. In het eerste 

kwartaal van 2012 is Fagron gestart met de integratie van het Poolse Pharma Cosmetic. Hierbij 

wordt nadrukkelijk gekeken naar de aanzienlijke synergie- en schaalvoordelen op het gebied van 

inkoop, analyse en productie en de cross-selling van producten en concepten.  

 

In 2012 wil Fagron haar wereldwijde marktleiderschap verder versterken via een actieve buy-and-

build strategie, het opstarten van greenfields en een robuuste organische groei. De nadruk ligt op 

acquisities in Europa, Noord- en Zuid-Amerika. 

 

Uitgebreide informatie over de acquisitie van het Poolse Pharma Cosmetic is te vinden in het 

persbericht van 27 december 2011. Dit persbericht kan worden geraadpleegd op www.arseus.com. 

 

Arseus Dental 

De omzet van Arseus Dental steeg in het eerste kwartaal met 5,0% naar € 41,3 miljoen. 

 

Arseus Dental Solutions (de distributieactiviteiten gericht naar tandartspraktijken) kende, net 

zoals in het vierde kwartaal van 2011, een gezonde omzetgroei. De in 2011 geïmplementeerde 

operationele structuren, de verbeterde communicatie met en service aan tandartsen en de 

uitbouw van een goed opgeleid salesteam, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de groei in 

het eerste kwartaal van 2012. Het is op dit moment te vroeg om vast te stellen of er tevens sprake 

is van een structureel marktherstel. 

 

Arseus Dental Lab (de activiteiten gericht naar tandtechnische laboratoria) kende, net zoals in 

2011, een gezonde groei in het eerste kwartaal van 2012. Belangrijke drivers achter de groei zijn 

het vooruitstrevende en unieke CAD/CAM-concept, de kwaliteit van de geleverde opleidingen 

voor tandtechnici en de succesvolle attachments van Ceka-Preciline. 

 

Arseus Dental Technologies (het Zwitserse Hader en het Franse Julie-Owandy) kende een matig 

eerste kwartaal van 2012. De introductie van de I-Max Touch 3D (digitale 3-dimensionale dentale 

beeldvormingapparatuur) in de Verenigde Staten werd vertraagd, terwijl Hader een tijdelijke 

terugslag had vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. 

 

Arseus Medical 

De omzet van Arseus Medical daalde in het eerste kwartaal met 2,6% naar € 12,2 miljoen. In het 

eerste kwartaal heeft Arseus Medical wederom met succes nieuwe medische producten en 

concepten geïntroduceerd. Hiermee kon de afbouw van een aantal niet strategische distributies in 

het tweede semester van 2011 echter niet volledig worden gecompenseerd. De activiteiten gericht 

naar ophtalmologen, bandagisten, doctoren en chirurgen kenden een sterk kwartaal.  
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Corilus 

De omzet van Corilus steeg in het eerste kwartaal van 2012 met 9,4% naar € 9,0 miljoen. De 

sterke organische omzetgroei is te verklaren door de verdere versterking van het 

marktleiderschap in België en door de continue ontwikkeling en introductie van nieuwe 

softwareoplossingen voor medisch professionals. 

 

In het eerste kwartaal werden de 12 apotheken van PharmacieServais met succes geconverteerd 

naar Greenock. Met De Voorzorg, een groepering van 12 apotheken, werd een overeenkomst 

gesloten voor implementatie van Greenock. In mei wordt Emergentis, door Corilus ontwikkelde 

software voor vroedvrouwen, gelanceerd. 

 

Arseus Groep 

In het eerste kwartaal van 2012 is de geconsolideerde omzet van Arseus met 17,7% (+16,9% tegen 

constante wisselkoersen) gestegen naar € 131,0 miljoen. De organische groei bedroeg 6,1% (+5,3% 

tegen constante wisselkoersen). 

 

Dividend 

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei zal een brutodividend worden 

voorgesteld van € 0,50 per aandeel, een stijging van 13,6% ten opzichte van € 0,44 per aandeel in 

2011. 

 

Vooruitzichten3 

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

directie voor geheel 2012 een gezonde organische groei en een rentabiliteit die naar verwachting 

wederom sneller zal groeien dan de omzetgroei. 

 

Conference call 

Ger van Jeveren (CEO) zal de trading update over het eerste kwartaal van 2012 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). 

 

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

toegangscode 394478#. Vanaf woensdag 11 april is de conference call te beluisteren of te 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

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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Financiële kalender 2012 

14 mei  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

16 mei  Notering ex dividend 

18 mei  Record date 

21 mei  Betaalbaarstelling dividend 

6 augustus Halfjaarcijfers 2012 

12 oktober Trading update derde kwartaal 2012 

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

 

 

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, Brazilië en 

Argentinië. 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. 

 


