
Fagron persbericht 

 Omzet daalt met 3,1% naar € 210,2 miljoen 

 Omzet tegen constante wisselkoersen stijgt met 2,2% 

 REBITDA2 bedraagt € 45,6 miljoen of 21,7% van de omzet 

 Succesvolle afronding van kapitaalverhoging met een bruto-opbrengst van circa € 219 miljoen 

 Netto financiële schuld daalt, na beide tranches van de kapitaalverhoging, naar € 301,0 miljoen 

 Vooruitzichten 20163: Een omzet van ten minste € 415 miljoen en een REBITDA4 van tussen € 85 

miljoen en € 95 miljoen 

  

: “De herfinanciering van Fagron heeft de afgelopen maanden veel aandacht 

gevraagd en het stemt ons tevreden dat wij op 5 juli 2016 konden aankondigen dat beide tranches van de 

kapitaalverhoging geslaagd zijn. Met de succesvolle afronding van de kapitaalverhoging is de financiële situatie 

van Fagron voor de langere termijn zeker gesteld en kunnen wij ons weer volledig concentreren op de 

operationele bedrijfsvoering.  

 

De omzet uit voortgezette activiteiten van Fagron is in het eerste semester van 2016 met 3,1% gedaald naar 

€ 210,2 miljoen. De omzet tegen constante wisselkoersen heeft zich, behalve in de Verenigde Staten, in het eerste 

semester op alle continenten positief ontwikkeld. De steriele FSPS-activiteiten in de Verenigde Staten zijn in het 

eerste semester van 2016 sterk gegroeid. De gewijzigde vergoedingssystematiek voor niet-steriele bereidingen in 

de Verenigde Staten had, zoals verwacht, ook in het eerste semester van 2016 een negatieve impact op de omzet 

en winstgevendheid van Fagron Essentials en Fagron Trademarks. De REBITDA van de Groep bedraagt € 45,6 

miljoen in het eerste semester van 2016. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat we een periode achter ons kunnen laten en met volle kracht kunnen gaan werken 

aan de toekomst van Fagron. Voor 2016 verwachten we een omzet van ten minste € 415 miljoen en een 

REBITDA van tussen € 85 miljoen en € 95 miljoen.” 

 

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV. 
2 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
3 Op basis van geschatte wisselkoersen (euro/US dollar 1,10 en euro/Braziliaanse real 3,83). 
4 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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 Op 20 mei 2016 heeft Fagron de kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de 

bestaande aandeelhouders (de eerste tranche kapitaalverhoging) van circa € 131 miljoen afgerond. 

In de eerste tranche van de kapitaalverhoging zijn 22.626.387 nieuwe aandelen tegen een 

inschrijvingsprijs van € 5,7916 per aandeel geplaatst bij WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo NV, 

Carmignac Gestion S.A., Carmignac Portfolio SICAV, Midlin NV, Bart Versluys en Johannes Stols. 

 Op 7 juli 2016 heeft Fagron de kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor de bestaande 

aandeelhouders (de tweede tranche kapitaalverhoging) van circa € 88,3 miljoen afgerond. In de 

tweede tranche van de kapitaalverhoging zijn 17.105.690 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs 

van € 5,16 geplaatst. 

 De opbrengsten van de kapitaalverhoging kunnen, zoals overeengekomen in de Long Term Waivers, 

uitsluitend door Fagron worden gebruikt voor terugbetaling, op hun vermelde vervaldag, van (i) de 

US$ 45,0 miljoen 4,15% Series A Notes die vervallen op 15 april 2017, (ii) de € 22,5 miljoen 3,55% 

Series B Notes die vervallen op 15 april 2017 en (iii) de € 225,0 miljoen Eurobonds die vervallen op 2 

juli 2017. 

 

 

Op 5 mei 2016 heeft Fagron Long Term Waivers ontvangen onder de Revolving Credit Facility en de Note 

Purchase Agreement. In de Long Term Waivers hebben de financiers tot en met 30 juni 2018 afstand gedaan 

van de niveaus van beide financiële convenanten zoals vastgesteld in de Revolving Credit Facility en de Note 

Purchase Agreement. De financiële convenanten werden opnieuw vastgesteld om Fagron extra ruimte te 

geven ten opzichte van de oorspronkelijke niveaus van de financiële convenanten. De extra ruimte van de 

financiële convenanten zal met elke testperiode van zes maanden afnemen, te beginnen met de eerste 

testperiode eindigend op 31 december 2016 tot en met de testperiode eindigend op 30 juni 2018. Bij elke 

testperiode die eindigt na 30 juni 2018 keren de niveaus van beide financiële convenanten terug naar de 

niveaus die in de Revolving Credit Facility en de Note Purchase Agreement waren vastgesteld. 

 

Testperiode Financiële convenanten 

 Netto financiële schuld / REBITDA REBITDA / netto rentelasten 

31 december 2016 Max. 5,02x Min. 1,81x 

30 juni 2017 Max. 4,60x Min. 1,98x 

31 december 2017 Max. 4,09x Min. 2,32x 

30 juni 2018 Max. 3,60x Min. 2,80x 

Na 30 juni 2018 Max. 3,25x Min. 4,00x 

Als gevolg van de afronding van de eerste tranche kapitaalverhoging van circa € 131 miljoen en de tweede 

tranche van de kapitaalverhoging van circa € 88,3 miljoen, is de netto financiële schuld van Fagron gedaald 

naar € 301,0 miljoen. De netto financiële schuld/REBITDA-ratio, na beide tranches van de kapitaalverhoging, is 

3,4. 
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 Winst- en verliesrekening (x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Netto-omzet 210.237 216.997 -3,1% 

Brutomarge 133.488 136.815 -2,4% 

Als % van de netto-omzet 63,5% 63,0%  

Operationele kosten -87.917 -78.873 +11,5% 

Als % van de netto-omzet 41,8% 36,3%  

EBITDA voor niet-recurrent resultaat 45.571 57.942 -21,4% 

Als % van de netto-omzet 21,7% 26,7%  

Niet-recurrent resultaat -1.674 -2.518 -33,5% 

EBITDA 43.897 55.424 -20,8% 

Als % van de netto-omzet 20,9% 25,5%  

Afschrijvingen en waardeverminderingen -10.036 -7.902 +27,0% 

EBIT 33.861 47.523 -28,7% 

Als % van de netto-omzet 16,1% 21,9%  

Financieel resultaat, excl. herwaardering financiële derivaten -11.677 -14.773 -21,0% 

Herwaardering financiële derivaten 1.296 495 +161,8% 

Winst vóór belastingen 23.480 33.245 -29,4% 

Belastingen -6.899 -10.573 -34,7% 

Nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 16.582 22.673 -26,9% 

Resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten -536 4.925 -110,9% 

Recurrente nettowinst5 13.496 26.072 -48,2% 

Nettowinst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€) 0,44 0,72 -38,9% 

Recurrente nettowinst per aandeel (€) 0,37 0,84 -56,5% 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 36.937.855 30.909.841 +19,5% 

 

 

Balans (x € 1.000) 30-06-2016 31-12-2015 

Immateriële vaste activa 411.033 410.601 

Materiële vaste activa 68.750 71.133 

Latente belastingen 11.903 13.942 

Overige vaste activa 6.594 5.859 

   

Operationeel werkkapitaal 45.222 38.298 

Overig werkkapitaal -31.559 -56.111 

   

Eigen vermogen 102.355 -64.772 

Langlopende voorzieningen 18.718 21.133 

Financiële instrumenten 1.441 1.996 

Latente belastingschulden 203 1.519 

Netto financiële schuld 389.226 523.846 

 

 

 

 

5 Recurrente nettowinst wordt gedefinieerd als de winst vóór niet-recurrente elementen en herwaardering financiële derivaten, gecorrigeerd voor belastingen. 
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Na het besluit van de raad van bestuur van Fagron in april 2016 om Bellevue Pharmacy te sluiten, wordt de 

winst en verlies van Bellevue Pharmacy opgenomen als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Alle toelichtingen met 

betrekking tot de omzet en de winst verwijzen naar de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Fagron. 

 

De geconsolideerde omzet uit voortgezette activiteiten over het eerste semester van 2016 bedraagt € 210,2 

miljoen, een daling van 3,1% (+2,2% tegen constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste semester van 

2015. De organische omzetgroei bedraagt -7,1% (-1,9% tegen constante wisselkoersen). De 

omzetontwikkeling per segment wordt nader toegelicht in de paragraaf ‘Kerncijfers per segment’.  

 

(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 
Totale 

groei 

Totale 

groei CER 

Org. 

groei 

Org. 

groei CER 

Fagron 205.678 211.497 -2,8% +2,6% -6,8% -1,6% 

HL Technology 4.559 5.500 -17,1% -14,0% -17,1% -14,0% 

Fagron Groep (voortgezette activiteiten) 210.237 216.997 -3,1% +2,2% -7,1% -1,9% 

CER = Constant Exchange Rates (constante wisselkoersen) 

 

De brutomarge daalt met 2,4% naar € 133,5 miljoen. De brutomarge als percentage van de omzet stijgt met 

50 basispunten naar 63,5%. 

 

De operationele kosten stijgen met 11,5% naar € 87,9 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt 

door de acquisitie in april 2015 van AnazaoHealth in de Verenigde Staten, de acquisitie in juli 2015 van ABC 

Chemicals in België en opstartkosten in verband met de nieuwe FDA Sectie 503B-faciliteit in Wichita 

(Verenigde Staten). Het in het tweede semester van 2015 uitgevoerde kostenbesparingsprogramma heeft in 

de Verenigde Staten onder meer geresulteerd in een daling van het aantal FTE bij Bellevue Pharmacy. Bellevue 

Pharmacy is in de resultaten over het eerste semester van 2016 en 2015 opgenomen als beëindigde 

bedrijfsactiviteiten. 

 

EBITDA voor niet-recurrent resultaat daalt met 21,4% naar € 45,6 miljoen. Dit komt overeen met 21,7% van 

de omzet.  

 

Het niet-recurrent resultaat bedraagt -€ 1,7 miljoen, een daling van 33,5% ten opzichte van -€ 2,5 miljoen in 

het eerste semester van 2015. Het niet-recurrent resultaat is opgebouwd uit: herstructureringskosten (-€ 0,8 

miljoen), voorziening belastingaanslag in Brazilië (-€ 0,8 miljoen), éénmalige correctie voorraad Zwitserland   

(-€ 0,7 miljoen), voorziening voor een verlieslatend contract in de Verenigde Staten (-€ 0,4 miljoen), vrijval 

voorziening en ontvangen earn-out betaling gerelateerd aan de verkoop van de dentale activiteiten in 

2013/2014 (+€ 1,2 miljoen), correctie op warrantenplannen (+€ 1,1 miljoen) en overige (-€ 1,3 miljoen). 

 

EBITDA daalt in het eerste semester van 2016 met 20,8% naar € 43,9 miljoen. De operationele marge (EBITDA 

als percentage van de omzet) daalt van 25,5% in het eerste semester van 2015 naar 20,9% in het eerste 

semester van 2016. 

 

De afschrijvingen en waardeverminderingen bedragen € 10,0 miljoen ten opzichte van € 7,9 miljoen in het 

eerste semester van 2015. De stijging van € 2,1 miljoen is vooral te verklaren door de versnelde afschrijving 

van activa bij Freedom Pharmaceuticals en Fagron Academy in de Verenigde Staten (€ 1,5 miljoen). 
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EBIT bedraagt € 33,9 miljoen, een daling van 28,7% ten opzichte van het eerste semester van 2015. 

 

Het financieel resultaat exclusief de herwaardering van financiële derivaten bedraagt -€ 11,7 miljoen, een 

daling van 21,0% ten opzichte van -€ 14,8 miljoen in het eerste semester van 2015. De financiële kosten zijn 

met € 7,2 miljoen gestegen, van € 15,1 miljoen in het eerste semester van 2015 naar € 22,3 miljoen in het 

eerste semester van 2016. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere rentelasten als gevolg van een 

combinatie van een hogere gemiddelde nettoschuld en een verhoogde rentevoet (+€ 3,2 miljoen) en kosten in 

verband met de herfinanciering (+€ 4,5 miljoen). De positieve wisselkoersverschillen bedragen € 1,2 miljoen. 

De financiële opbrengsten, exclusief de herwaardering van financiële derivaten, zijn met € 10,3 miljoen 

gestegen, van € 0,4 miljoen in het eerste semester van 2015 naar € 10,6 miljoen in het eerste semester van 

2016. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een mutatie in de verwachte kasstromen van de 

financiële schulden in het eerste semester van 2016 in vergelijking met het einde van 2015. Als gevolg van de 

ontvangen Long Term Waivers op 5 mei 2016, is er een lange termijn oplossing die geleid heeft tot een 

aanpassing van de financiële schuld met € 10 miljoen. Als gevolg van de sterk gedaalde netto financiële 

schuld zullen de financiële kosten in het tweede semester van 2016 aanzienlijk lager zijn dan in het eerste 

semester van 2016. 

 

De herwaardering van financiële derivaten bedraagt € 1,3 miljoen. Deze financiële derivaten kunnen conform 

IAS 39 niet als hedging instrument geclassificeerd worden. 

 

De effectieve belastingdruk als percentage van de winst vóór belastingen bedraagt 29,4% in het eerste 

semester van 2016. 

 

In het eerste semester van 2016 bedraagt de nettowinst € 16,6 miljoen, een daling van 26,9% ten opzichte 

van € 22,7 miljoen in het eerste semester van 2015.  

 

Op balansniveau kunnen de belangrijkste mutaties als volgt worden samengevat. 

 

De immateriële vaste activa stijgen met € 0,4 miljoen naar € 411,0 miljoen.  

 

De materiele vaste activa dalen met € 2,4 miljoen naar € 68,8 miljoen. De afboekingen in de Verenigde Staten 

(vooral bij Bellevue Pharmacy) en de afschrijvingen van de Groep waren groter dan de investeringen in het 

nieuwe magazijn en de automatisering hiervan in België, de investeringen in de nieuwe FDA Sectie 503B-

faciliteit in de Verenigde Staten en de toename van de materiële vaste activa door de versterking van de 

Braziliaanse real ten opzichte van de euro 

 

Het operationeel werkkapitaal daalt in het eerste semester van 2016 met 13,4% naar € 45,2 miljoen (in 

vergelijking met het eerste semester van 2015). Het operationeel werkkapitaal als percentage van de omzet 

bedraagt 10,1%. 

 

De netto financiële schuld daalt in het eerste semester van 2016 met € 134,6 miljoen naar € 389,2 miljoen. Na 

aftrek van de op 7 juli ontvangen opbrengsten van de tweede tranche van de kapitaalverhoging is de netto 

financiële schuld van Fagron gedaald naar € 301,0 miljoen met een netto financiële schuld/REBITDA ratio van 

3,4. De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de netto financiële schuld. 
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(x € 1.000) S1 2016 

Netto financiële schuld op 31 december 2015 -523.846 

Nabetalingen voor overnames -1.453 

Herfinancieringskosten -6.143 

Investeringen -7.070 

Betalingen gerelateerd aan Bellevue Pharmacy -10.362 

Betaalde interesten -11.723 

Valutakoersverschillen +6.144 

Vrijval voorziening gerelateerd aan herfinanciering +10.016 

Operationele kasstroom +24.169 

Kapitaalverhoging (1e tranche) +131.043 

Netto financiële schuld op 30 juni 2016 -389.226 

Kapitaalverhoging (2e tranche) +88.265 

Netto financiële schuld na 2e tranche kapitaalverhoging -300.961 

 

De netto operationele capex bedraagt € 7,1 miljoen (3,4% van de omzet) in het eerste semester van 2016 en 

is vooral opgebouwd uit investeringen in nieuwe bereidingsfaciliteiten in de Verenigde Staten en Nederland, 

verbeteringen aan faciliteiten in Brazilië en België, automatisering van logistieke processen en software 

implementaties. 

 

 

Na het besluit van de raad van bestuur van Fagron in april 2016 om Bellevue Pharmacy te sluiten, wordt de 

winst en verlies van Bellevue Pharmacy opgenomen als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Alle toelichtingen met 

betrekking tot de omzet en de winst verwijzen naar de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Fagron. 

(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Omzet 205.678 211.497 -2,8% 

REBITDA6 44.706 56.860 -21,4% 

REBITDA-marge 21,7% 26,9%  

De omzet van Fagron is in het eerste semester van 2016 met 2,8% (+2,6% tegen constante wisselkoersen) 

gedaald naar € 205,7 miljoen. De organische omzetgroei bedraagt -6,8% (-1,6% tegen constante 

wisselkoersen). De REBITDA is in het eerste semester van 2016 met 21,4% gedaald naar € 44,7 miljoen of 

21,7% van de omzet. 

 

De omzet van Fagron, tegen constante wisselkoersen, heeft zich in het eerste semester van 2016 in alle 

continenten waarin Fagron actief is positief ontwikkeld, behalve in de Verenigde Staten. De gewijzigde 

vergoedingssystematiek voor niet-steriele bereidingen heeft, zoals verwacht, ook in het eerste semester van 

2016 een negatieve impact gehad op de omzet en winstgevendheid van de verkoop van farmaceutische 

grondstoffen (Fagron Essentials) en van de door Fagron ontwikkelde toedieningsvormen (Fagron Trademarks) 

6 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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in de Verenigde Staten. De FSPS-activiteiten van Fagron in de Verenigde Staten hebben in het eerste semester 

een dubbelcijferige organische groei gerealiseerd. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omzetontwikkeling en valuta-effecten van Fagron (exclusief 

HL Technology) in het eerste semester van 2016 ten opzichte van het eerste semester van 2015. 
 

(x € 1.000) Impact 

Omzet uit voortgezette activiteiten in S1 2015 211.497 

Ontwikkeling Europa* +1.378 

Ontwikkeling Zuid Amerika +11.501 

Ontwikkeling Verenigde Staten -16.868 

Ontwikkeling Rest of World +360 

Valuta-effect Brazilian real / euro -10.187 

Valuta-effect US dollar / euro -5 

Valuta-effect overig -1.225 

Bijdrage acquisities in S1 2016 +9.227 

Omzet uit voortgezette activiteiten in S1 2016 205.678 

(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Omzet 74.192 65.397 13,4% 

REBITDA7 15.752 17.960 -12,3% 

REBITDA-marge 21,2% 27,5%  

De omzet van Fagron Specialty Pharma Services (‘FSPS’) is in het eerste semester van 2016 met 13,4% (+14,3% 

tegen constante wisselkoersen) gestegen naar € 74,2 miljoen. De organische omzetgroei bedraagt 4,0% 

(+4,8% tegen constante wisselkoersen). De REBITDA is in het eerste semester van 2016 met 12,3% gedaald 

naar € 15,8 miljoen of 21,2% van de omzet. 

 

De FSPS-activiteiten van Fagron in de Verenigde Staten hebben in het eerste semester van 2016 een 

dubbelcijferige organische omzetgroei gerealiseerd. De omzetontwikkeling in het tweede kwartaal van 2016 

7 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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was echter zwakker dan verwacht. De voornaamste oorzaak hiervoor is het wegvallen van een deel van het 

FSPS-sales team vanwege de sluiting van Bellevue Pharmacy in april 2016. De afgelopen maanden heeft de 

focus gelegen op het werven van een nieuwe vicepresident of sales en sales-medewerkers en op de training 

van deze medewerkers. Naar verwachting is het vernieuwde FSPS-sales team volledig inzetbaar vanaf het 

vierde kwartaal van 2016. De omzet in het tweede kwartaal van 2016 van de nieuwe FDA Sectie 503B-

faciliteit in Wichita (Verenigde Staten) is nog beperkt omdat het langer duurt om de producten voor de 

nieuwe faciliteit te valideren en omdat het meer tijd kost dan verwacht om licenties in alle 50 staten van de 

Verenigde Staten te verkrijgen. Alhoewel bepaalde processen zich buiten de invloedsfeer van Fagron 

bevinden, verwacht het management dat de nieuwe bereidingsfaciliteit in Wichita in het eerste kwartaal van 

2017 de validatie van producten heeft afgerond en de benodigde licenties heeft verkregen. Het management 

heeft alle vertrouwen in de gefocuste strategie gericht op de steriele bereidingsmarkt in de Verenigde Staten. 

 

In het tweede kwartaal van 2016 heeft de raad van bestuur besloten om een kleine bereidingsapotheek in 

Marseille (Frankrijk) af te stoten. Deze apotheek realiseerde een omzet van € 4 miljoen in 2015. Gecorrigeerd 

voor het wegvallen van de omzet van deze apotheek, hebben de FSPS-activiteiten van Fagron in Europa een 

bescheiden omzetgroei in het eerste semester van 2016 gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden aan de 

antibioticabereidingsfaciliteit in Hoogeveen (Nederland) zijn afgerond en op dit moment worden de eerste 

producten gevalideerd. De antibioticabereidingsfaciliteit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 

2016 operationeel zijn. 

 

 

(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Omzet 25.073 25.551 -1,9% 

REBITDA8 7.982 9.109 -12,4% 

REBITDA-marge 31,8% 35,6%  

De omzet van Fagron Trademarks is in het eerste semester van 2016 met 1,9% (+9,7% tegen constante 

wisselkoersen) gedaald naar € 25,1 miljoen. De REBITDA is in het eerste semester van 2016 met 12,4% 

gedaald naar € 8,0 miljoen of 31,8% van de omzet. 

 

In Europa werd in het eerste semester van 2016 een gezonde organische omzetgroei gerealiseerd. In Brazilië 

groeide Fagron organisch onverminderd sterk, maar de verzwakking van de Braziliaanse real had een 

negatieve invloed op de omzet in euro. De gewijzigde vergoedingssystematiek voor niet-steriele bereidingen 

in de Verenigde Staten heeft ook in het eerste semester van 2016 tot een daling geleid van de verkoop van 

door Fagron ontwikkelde toedieningsvormen (vehikels) bij Freedom Pharmaceuticals. 

 

8 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Omzet 106.413 120.549 -11,7% 

REBITDA9 20.972 29.791 -29,6% 

REBITDA-marge 19,7% 24,7%  

De omzet van Fagron Essentials is in het eerste semester van 2016 met 11,7% (-5,2% tegen constante 

wisselkoersen) gedaald naar € 106,4 miljoen. De organische omzetgroei bedraagt -14,1% (-7,7% tegen 

constante wisselkoersen). De REBITDA is in het eerste semester van 2016 met 29,6% gedaald naar € 21,0 

miljoen of 19,7% van de omzet. 

 

De gewijzigde vergoedingssystematiek voor niet-steriele bereidingen in de Verenigde Staten heeft ook in het 

eerste semester van 2016 tot een daling geleid van de verkoop van farmaceutische grondstoffen, 

voornamelijk bij Freedom Pharmaceuticals. In Europa werd in het eerste semester van 2016 organische 

omzetgroei gerealiseerd. In Brazilië groeide Fagron organisch onverminderd sterk, maar de verzwakking van 

de Braziliaanse real had een negatieve invloed op de omzet in euro. 

(x € 1.000) S1 2016 S1 2015 Evolutie 

Omzet 4.559 5.500 -17,1% 

REBITDA10 865 1.082 -20,1% 

REBITDA-marge 19,0% 19,7%  

 

HL Technology, het segment dat zich richt op het ontwikkelen en introduceren van innovatieve 

precisiecomponenten voor de dentale en medische orthopedische industrie, behaalt in het eerste semester 

van 2016 een omzet van € 4,6 miljoen, een daling van 17,1% (-14,0% tegen constante wisselkoersen) ten 

opzichte van het eerste semester van 2015. De REBITDA daalt met 20,1% naar € 0,9 miljoen. 

 

De omzetdaling in het eerste semester van 2016 wordt met name veroorzaakt door de lage groei in de 

onderliggende markten (dentale en medische orthopedische industrie) en de toenemende regelgeving 

waardoor de introductie van innovatieve producten van HL Technology vertraging oploopt. 

 

 

9 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
10 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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Op basis van de huidige activiteiten verwacht Fagron in 2016 een omzet van ten minste € 415 miljoen en een 

REBITDA12 van tussen € 85 miljoen en € 95 miljoen. 

 

Zoals in het persbericht van 22 juli 2016 aangegeven, heeft een voormalig eigenaar van het Amerikaanse 

AnazaoHealth (overgenomen door Fagron in april 2015) op 18 juli 2016 een juridische procedure tegen 

Fagron NV, Fagron Holdings USA, LLC en een aantal voormalige bestuurders van Fagron opgestart bij de 

rechtbank in Florida (het District Court for the Middle District of Florida). De voormalig eigenaar eist een 

schadevergoeding met betrekking tot de overnametransactie van tussen de US$ 10 miljoen en US$ 20 

miljoen. Fagron bestrijdt de volledige claim en zal in de rechtbank in Florida reageren op deze claim. Fagron 

heeft vertrouwen in een goede afloop en zal derhalve geen voorziening opnemen. 

 

In een aantal artikelen in de media wordt bericht dat Fagron betrokken zou zijn bij vermeende frauduleuze 

activiteiten van MedHealth Rx en Jacob Jackson in de Verenigde Staten. Fagron ontkent de aantijgingen ten 

stelligste. MedHealth Rx is onderwerp van het FBI onderzoek dat wordt vermeld in de media. De FBI maakt 

geen melding van verdenkingen aan het adres van Fagron. Fagron is nooit aandeelhouder geweest van 

MedHealth Rx noch op enige andere wijze betrokken geweest bij dergelijke praktijken. 

 

De raad van bestuur van Fagron heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Nathalie van 

Woerkom en de heer Luc Vandewalle als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder. In overeenstemming 

met artikel 15 van de statuten van Fagron hebben de overblijvende bestuurders besloten om met 

onmiddellijke ingang mevrouw Giulia Van Waeyenberge en de heer Koen Hoffman te coöpteren als nieuwe 

niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders van Fagron. De definitieve benoeming van mevrouw Van 

Waeyenberge en de heer Hoffman zal worden voorgesteld aan de eerstvolgende algemene vergadering van 

aandeelhouders van Fagron. 

 

 “Wij zijn Nathalie van Woerkom en Luc Vandewalle 

bijzonder erkentelijk voor hun waardevolle bijdrage in de raad van bestuur. Nathalie en Luc hebben zeker in de 

turbulente en intensieve periode die achter ons ligt, blijk gegeven van een grote mate van deskundigheid, inzet 

en betrokkenheid. Ik betreur hun vertrek, maar ik heb begrip voor het door hen genomen besluit nu Fagron in 

rustiger vaarwater terecht is gekomen.” 

 

Giulia Van Waeyenberge behaalde in 2005 een Master in de Electrical Engineering aan de Katholieke 

Universiteit van Leuven en in 2006 een Master in Applied Economics aan de Singapore Management 

University. Mevr. Van Waeyenberge is in 2014 toegetreden tot de familiale investeringsmaatschappij De Eik. 

Voorheen was zij investeringsmanager bij Sofina NV. Daarvoor was ze vicepresident bij Bank of America 

Merrill Lynch, zowel in Londen als in Singapore. Ze is haar carrière gestart in investment banking bij ABN 

AMRO Singapore. Mevr. Van Waeyenberge heeft reeds verschillende bestuursmandaten opgenomen onder 

andere bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en is lid van de raad van bestuur van het Havenbedrijf 

Antwerpen NV. 

 

11 Op basis van geschatte wisselkoersen (euro/US dollar 1,10 en euro/Braziliaanse real 3,83). 
12 EBITDA voor niet-recurrent resultaat. 
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Koen Hoffman behaalde in 1990 een Master in Applied Economics aan de Universiteit van Gent en in 1991 

een Master in Business Administration aan de Vlerick Business School in Gent. De heer Hoffman is in augustus 

2016 aangesteld als Chief Executive Officer van Value Square. Voorheen was hij Chief Executive Officer van 

KBC Securities, lid van de raad van commissarissen van Patria Securities en lid van de raad van bestuur van 

Omnia Travel België. De heer Hoffman is zijn carrière in 1992 gestart op de corporate finance afdeling van 

KBC Bank. 

Hans Stols (CEO) en Karin de Jong (CFO) zullen de resultaten van het eerste semester van 2016 vandaag nader 

toelichten in een conference call. De conference call begint om 09u30 CET. Vanaf 5-10 minuten vóór aanvang 

kunt u inbellen met behulp van de onderstaande nummers en bevestigingscode: 

 

Nederland: +31 (0)20 721 9251 

België/Europa: +32 (0)2 404 0659 

Verenigde Staten: +1 719 457 1036 

Verenigd Koninkrijk: +44 (0)203 043 2002 

Bevestigingscode: 4680861 

 

De presentatie die gebruikt zal worden tijdens de conference call is vanaf 09u00 CET te vinden op 

http://investors.fagron.com.  

 

Vanaf maandag 8 augustus 2016 zal de conference call te beluisteren zijn op de corporate website van Fagron 

(http://investors.fagron.com). 

Op 12 oktober om 07u00 CET zal Fagron de trading update over het derde kwartaal van 2016 publiceren. 

 

 

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

laatste prevaleren. 

Constantijn van Rietschoten 

Chief Marketing Officer 

Tel. +31 6 53 69 15 85 

constantijn.van.rietschoten@fagron.com  

 

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op 

het leveren van farmaceutische zorg op maat aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 32 

landen wereldwijd. 

 

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan Euronext Brussel en 

Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden 

aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in 

Rotterdam. 
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Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen mogelijk als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke 

toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, en worden beïnvloed door 

verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan bijgevolg geen garantie geven dat dergelijke 

toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geen verplichting op zich om enige 

toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige 

gebeurtenissen of een andere reden. 

 
 


