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Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)1, 8 oktober 2014 – In het derde kwartaal van 2014 is 

de geconsolideerde omzet van Arseus met 34,1% (33,9% tegen constante wisselkoersen) gestegen 

naar € 110,9 miljoen. De organische groei bedroeg 10,5% (10,3%). In de eerste negen maanden 

van 2014 is de geconsolideerde omzet met 30,5% (34,4%) gestegen naar € 320,0 miljoen. De 

organische groei bedroeg 9,5% (12,9%). 

 
De omzetevolutie2 per divisie is als volgt: 

x 1.000 euro Q3 2014 Q3 2013 
Totale 

groei 

Tot. groei 

constant* 

Org.  

groei 

Org. groei 

constant** 

Fagron 109.055 81.100 34,5% 34,3% 10,4% 10,3% 

HL Technology 1.845 1.623 13,7% 11,2% 13,7% 11,2% 

Totaal 110.900 82.723 34,1% 33,9% 10,5% 10,3% 

 

x 1.000 euro 9M 2014 9M 2013 
Totale 

groei 

Tot. groei 

constant* 

Org.  

groei 

Org. groei 

constant** 

Fagron 313.185 239.257 30,9% 35,0% 9,4% 12,9% 

HL Technology 6.863 6.032 13,8% 12,5% 13,8% 12,5% 

Totaal 320.048 245.289 30,5% 34,4% 9,5% 12,9% 

 * Totale groei tegen constante wisselkoersen ** Organische groei tegen constante wisselkoersen 

 
Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “Arseus heeft in het derde kwartaal van 2014 wederom een sterk 

resultaat neergezet met een totale groei van 33,9%. Fagron genereerde een organische groei van 12,9% 

tegen constante wisselkoersen in de eerste negen maanden van 2014. De gezonde organische groei van 

Fagron is een bewijs van de succesvolle strategie van innoveren en optimaliseren van magistrale 

bereidingen met als doel het bieden van optimale geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg. De 

omzetgroei wordt gedreven door de gestegen omzet van Fagron Compounding Services en de succesvolle 

wereldwijde cross-selling van innovatieve concepten, zoals Fagron Advanced Derma en SyrSpend® SF. 

Wij bevestigen dan ook onze eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2014, namelijk een omzet van 

ten minste € 435 miljoen3, met een REBITDA4 marge van 26%.” 

 

 

 

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Arseus NV en Arseus BV.
2 Niet geauditeerde managementcijfers.
3 Op basis van voortgezette activiteiten (Fagron en HL Technology)  en op basis van constante wisselkoersen  (EUR/USD 1,324 en EUR/BRL 3,112).
4 EBITDA na corporate kosten en vóór niet-recurrent resultaat.
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Fagron 

Fagron rapporteert sterke resultaten over de eerste negen maanden van 2014: de omzet is met 

30,9% (35,0% tegen constante wisselkoersen) gestegen naar € 313,2 miljoen en de organische 

omzetgroei bedraagt 12,9% tegen constante wisselkoersen. In het derde kwartaal van 2014 is de 

omzet van Fagron met 34,5% (34,3%) gestegen. De organische omzetgroei in het derde kwartaal 

bedraagt 10,4% (10,3%). De robuuste organische groei van Fagron is te verklaren door het succes-

vol innoveren en optimaliseren van magistrale bereidingen om in de wereldwijd groeiende 

behoefte aan tailor-made medicatie te voorzien. Magistrale bereidingen zijn de enige oplossing 

voor de toenemende tekorten aan medicijnen en uit de markt gehaalde geneesmiddelen. Fagron 

ontwikkelt innovatieve geïndividualiseerde formuleringen, oplossingen en concepten, die 

dagelijks de kwaliteit van leven van patiënten wereldwijd verbeteren. 

  

Fagron Europe (48% van omzet in Q3, 51% YTD) 

Fagron Europe deed het zeer goed in het derde kwartaal met een organische groei van 8,4% 

(8,3%). De organische groei sinds het begin van het jaar bedraagt 2,7% (2,9%). Deze sterke groei 

in het derde kwartaal is het gevolg van de succesvolle lancering van Fagron Advanced Derma en 

het SyrSpend® SF-concept. Voor Fagron Compounding Services (FCS) steeg de vraag naar  

tailor-made farmaceutische oplossingen en diensten. Daarnaast is de nieuwe bereidingsfaciliteit 

van FCS in België in september operationeel geworden en de grote vraag bevestigt de behoefte 

van Belgische ziekenhuizen aan een professionele partner voor steriele, aseptische en risicovolle 

magistrale bereidingen van hoge kwaliteit. Fagron Europe zal de capaciteit voor steriele 

bereidingen vergroten door een nieuw state-of-the-art steriele bereidingsfaciliteit en een nieuwe 

antibiotische faciliteit in Nederland te bouwen. Het management verwacht dat de positieve trend 

in Europa in het vierde kwartaal zal worden voortgezet. 

 
Fagron North-America (31% van omzet in Q3, 29% YTD) 

Fagron North America rapporteert een totale groei van 141,2% (142,3%) en een solide organische 

groei van 12,9% (13,4%) over het derde kwartaal. De organische groei sinds het begin van het jaar 

bedraagt 34,1% (38,0%). De verkoop van API’s, apparatuur, verbruiksmiddelen, opleidingen en 

wereldwijde concepten van Fagron, bleef sterk. De groei van de steriele bereidingsfaciliteiten van 

Fagron was indrukwekkend in het derde kwartaal, dankzij een gestegen vraag en de uitbreiding 

van de salesteams. Het aantal voorschriften voor niet-steriele bereidingen bleef groeien. Fagron 

North America verhoogt de capaciteit van de steriele bereidingsfaciliteiten met de bouw van een 

state-of-the art steriele bereidingsfaciliteit van 5.000 m2. Ook wordt de bestaande faciliteit 

uitgebreid. Met deze investeringen kan Fagron voldoen aan de stijgende vraag naar steriele 

bereidingen in de VS. Al deze faciliteiten worden geregistreerd bij de FDA en erkend door de 

PCAB. Het management verwacht een solide vierde kwartaal voor Fagron North America.  

 
Fagron South-America (21% van omzet in Q3, 20% YTD) 

Fagron Brazil heeft in het derde kwartaal een organische groei van 10,8% (9,5%) gerealiseerd 

ondanks  het negatieve effect van het FIFA wereldkampioenschap voetbal op het aantal 

werkdagen en het onzekere economische klimaat. De omzetgroei sinds het begin van het jaar is  

-1,1% (9.9% tegen constante wisselkoersen). De omzet in het apotheekkanaal boekte tweecijferige 

organische groei in het derde kwartaal. Dit is het resultaat van de lancering van enkele nieuwe, 

innovatieve Fagron-concepten. Fagron blijft in 2014 industriële verkopen met een lagere marge 

afbouwen in Brazilië. Fagron Brazil heeft recent vier productiefaciliteiten gecentraliseerd in één 

centraal productiecentrum in Anapolis, wat leidt tot een significante efficiëntieverbetering. De 

bereidingsfaciliteiten in Colombia boekten tweecijferige omzetgroei in het derde kwartaal. Het 

management verwacht een goed vierde kwartaal. 
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Research & Development  

Zorg op maat erkent dat elke patiënt uniek is. In nauwe samenwerking met apothekers bepalen 

voorschrijvers de beste doseringsvorm, doseersterkte, toedieningsmethode, combinatie en duur 

van de behandeling. De optimale geïndividualiseerde medicatie laten aansluiten bij de behoeften 

van de patiënt is de essentie van magistrale bereiding. Bereiding van geneesmiddelen door de 

apotheker is onmisbaar om de patiënt te voorzien van unieke tailor-made medicatie. 
 

Dankzij onze 45 toegewijde onderzoekers en meer dan 200 apothekers op drie continenten, een 

uitgebreide ervaring, de meest geavanceerde technologieën en een volledige focus op magistrale 

bereiding is Fagron toonaangevend op het gebied van het ontdekken en ontwikkelen van 

innovatieve farmaceutische bereidingsconcepten om patiënten te behandelen. Fagron ontwikkelt 

innovatieve toedieningsvormen, zoals crèmes, zalven en transdermale basiscrèmes, kant-en-klare 

kits voor magistrale bereiding en andere farmaceutische oplossingen en concepten die wereldwijd 

door voorschrijvers, apothekers en patiënten worden gebruikt. 

 

De kern van de benadering van Fagron is de nauwe samenwerking met andere innovators binnen 

magistrale bereiding, zoals academische centra en universiteiten. Voorschrijvers spelen een zeer 

belangrijke rol omdat zij ons informeren over de behoeften en ideeën om hen te helpen hun 

patiënten te behandelen met farmaceutische zorg op maat. Door deze benadering heeft Fagron 

een sterke en uitgebreide R&D-pijplijn. 

 

Miljoenen mensen wereldwijd hebben last van chronische pijn. De Fagron R&D-afdeling 

ontwikkelt momenteel een concept dat gericht is op pijnbestrijding dat in de eerste helft van 2015 

wereldwijd zal worden geïntroduceerd. Met dit totaalconcept zijn apothekers en voorschrijvers in 

staat patiënten geïndividualiseerde zorg te bieden in de behandeling van pijn. Centraal in dit 

concept staan innovatieve transdermale magistrale bereidingen, waarmee pijn lokaal kan worden 

behandeld met beperking van bijwerkingen die frequent voorkomen bij de huidige - veelal 

systemische - medicatie.  

 

HL Technology 

HL Technology richt zich op de ontwikkeling en productie van innovatieve precisiecomponenten 

en orthopedische tools voor dentale en medische specialisten. HL Technology heeft in het derde 

kwartaal een organische groei van 13,7% (11,2%) gerealiseerd. In de eerste negen maanden van 

2014 heeft HL Technology een omzet behaald van € 6,9 miljoen, een stijging van 13,8% (12,5%) 

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

 

Conference call en webcast 

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

van 2014 vandaag nader toelichten in een conference call. De conference call begint om 09.30 uur 

CET. Vanaf 15 minuten voor aanvang kunt u inbellen op +31 (0)10 713 72 95 (Nederland) of +32 

(0)2404 03 34 (België). U kunt naar de conference call luisteren via realtime audiowebcast. De 

link is http://player.companywebcast.com/arseus/20141008_1/en/Player. Aan het einde van de 

dag zijn de presentatie en de Q&A beschikbaar op onze website.  
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Financiële kalender 

De jaarcijfers over 2014 worden op 6 februari 2015 om 07.00 uur CET gepubliceerd. Ger van 

Jeveren (CEO) en Jan Peeters (CFO) zullen deze jaarcijfers nader toelichten in een webcast op  

6 februari 2015, vanaf 9.30 uur CET. 

 

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit 

persbericht, zal de Nederlandse tekst prevaleren. 

 

Voor meer informatie: 

Marieke Palstra 

Director Investor Relations 

+31 (0)88 33 11 213 

marieke.palstra@arseus.com 

 

Profiel Arseus 

Arseus is een innovatieve, wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is op 

het optimaliseren en innoveren van magistrale bereidingen wereldwijd. Arseus bestaat uit twee 

divisies: Fagron en HL Technology. Fagron levert farmaceutische grondstoffen, apparatuur & 

verbruiksmiddelen, concepten en magistrale bereidingen aan apotheken en ziekenhuisapotheken 

in 30 landen. Magistrale bereidingen zijn een essentieel onderdeel van de farmaceutische zorg, 

die apothekers de mogelijkheid geeft te voldoen aan de wereldwijd groeiende behoefte aan 

medicatie op maat. De R&D-organisatie van Fagron bestaat uit 200 apothekers die continu 

werken aan de ontwikkeling van nieuwe formuleringen voor specifieke patiënten en 

patiëntgroepen. HL Technology ontwikkelt en produceert innovatieve precisiecomponenten en 

orthopedische tools voor dentale en medische professionals.  

De Belgische vennootschap Arseus NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan NYSE 

Euronext Brussels 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. 
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