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Persbericht 
Gereglementeerde informatie | Trading update derde kwartaal 2012 

 

ARSEUS REALISEERT ORGANISCHE GROEI VAN 5,4% 

 

MANAGEMENT BEVESTIGT VERWACHTINGEN VOOR 2012 
 

Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)1, 12 oktober 2012 (7:30 uur) – In het derde kwartaal 

van 2012 is de geconsolideerde omzet van Arseus met 4,5% (5,1% tegen constante wisselkoersen) 

gestegen naar € 121,9 miljoen. De organische groei bedroeg 5,4% (6,0%). In de eerste negen 

maanden van 2012 is de geconsolideerde omzet met 11,7% (11,8%) gestegen naar € 390,2 miljoen. 

De organische groei bedroeg 5,1% (5,2%). 

 

De omzetevolutie2 per divisie is als volgt: 

x 1.000 euro Q3 2012 Q3 2011 Totale groei Organische groei 

Fagron 65.536 61.251 +7,0% +8,7% 

Arseus Dental 34.908 34.536 +1,1% +1,1% 

Arseus Medical 12.353 12.629 -2,2% -2,2% 

Corilus 9.138 8.253 +10,7% +10,7% 

Totaal 121.935 116.669 +4,5% +5,4% 

     

x 1.000 euro 9M 2012 9M 2011 Totale groei Organische groei 

Fagron 206.601 170.055 +21,5% +7,6% 

Arseus Dental 118.519 116.143 +2,0% +2,0% 

Arseus Medical 38.096 38.446 -0,9% -0,9% 

Corilus 26.990 24.759 +9,0% +9,0% 

Totaal 390.207 349.403 +11,7% +5,1% 

 

Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “Arseus heeft in het derde kwartaal van 2012 wederom 

een solide resultaat neergezet met een organische groei van 5,4%. Dat illustreert het succes van 

het jarenlang consequent volgen van onze innovatiestrategie. De focus op eigen merken en de 

ontwikkeling van innovatieve concepten en oplossingen met substantiële toegevoegde waarde 

heeft ervoor gezorgd dat Arseus weinig tot geen last heeft gehad van de voortdurend 

veranderende economische omstandigheden. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen 

tegemoet en bevestigen onze eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2012. Voor geheel 

2012 verwachten wij een gezonde organische groei en een rentabiliteit die naar verwachting 

wederom sneller zal groeien dan de omzetgroei.” 
                                                                                 

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV. 
2 Niet geauditeerde managementcijfers.    
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Fagron 

Fagron groeide in het derde kwartaal met 7,0% (+8,1% tegen constante wisselkoersen) naar 

€ 65,5 miljoen. De organische groei kwam uit op 8,7% (+9,9% tegen constante wisselkoersen). De 

sterke resultaten van Fagron zijn een bevestiging van het succes van de strategie van Fagron 

waarbij het optimaliseren en innoveren van magistrale bereidingen centraal staat. Als onderdeel 

van deze strategie ontwikkelt en introduceert Fagron continu nieuwe producten en concepten om 

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

 

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 Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.  

 

Arseus Dental 

De omzet van Arseus Dental groeide in het derde kwartaal met 1,1% naar € 34,9 miljoen. Deze 

groei wordt mede veroorzaakt door een toenemende vraag naar 3-dimensionale dentale 

beeldvormingapparatuur. De investeringsbereidheid van Nederlandse tandartsen is toegenomen 

na het besluit om de proef met vrije tandartstarieven in Nederland per 1 januari 2013 te 

beëindigen. Het is op dit moment te vroeg om vast te stellen of er sprake is van een structureel 

marktherstel in Nederland.  

 

Arseus Medical 

De omzet van Arseus Medical daalde in het derde kwartaal met 2,2% naar € 12,4 miljoen. In het 

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

concepten geïntroduceerd. Hiermee kon de afbouw van de activiteiten gericht op incontinentie 

echter niet volledig worden gecompenseerd. Arseus Medical Nederland en de activiteiten gericht 

naar ophtalmologen en bandagisten in België kenden een sterk derde kwartaal. In lijn met de 

innovatiestrategie zal er in het vierde kwartaal van 2012 een nieuwe geminiaturiseerde 

laparoscopische stapler van Cardica 0p de markt worden geïntroduceerd. 

 

Corilus 

Corilus groeide in het derde kwartaal met 10,7% naar € 9,1 miljoen. Dit indrukwekkende resultaat 

is te verklaren door de verdere versterking van het marktleiderschap van Corilus in België, 

Frankrijk en Nederland en door de continue ontwikkeling en introductie van nieuwe 

softwareoplossingen voor medisch professionals.  

 

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. 

 

 

 

                                                                                 

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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Conference call 

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

van 2012 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 01 53 

07 (België). 

 

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

toegangscode 410267#. Vanaf dinsdag 16 oktober is de conference call te beluisteren of te 

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

 

Financiële kalender 

De jaarcijfers over 2012 worden op 6 februari 2013 om 07:30 uur gepubliceerd. Ger van Jeveren 

(CEO) en Jan Peeters (CFO) zullen de jaarcijfers nader toelichten in een conference call op 6 

februari 2013. Deze conference call start om 09:30 uur. 

 

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, Noord- en Zuid-Amerika. 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. 


