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Fagron: Omzet stijgt met 7,1% naar € 109,9 miljoen 

 

Kernpunten 

 Omzetgroei in Europa, Zuid-Amerika en bij de steriele activiteiten in Noord-Amerika 

 Verkoop van farmaceutische grondstoffen in Noord-Amerika stabiliseert in eerste kwartaal van 2017 

 Nieuwe faciliteit voor steriele bereidingen in Wichita (Kansas, VS) sinds eind maart 2017 operationeel  

 

Hans Stols, CEO van Fagron: "De steriele bereidingsactiviteiten in de Verenigde Staten en de activiteiten in Zuid-

Amerika en Europa hebben zich goed ontwikkeld in het afgelopen kwartaal. Door de sterke en veelal leidende 

marktposities in Europa, hebben we in vrijwel alle landen omzetgroei kunnen realiseren. De substantiële versterking 

van de Braziliaanse real ten opzichte van de US dollar heeft geresulteerd in inkoopvoordelen voor onze activiteiten in 

Brazilië. Ondanks het feit dat onze klanten in Brazilië hiervan hebben geprofiteerd in de vorm van lagere prijzen, is de 

omzet tegen constante wisselkoersen gestegen. Onze activiteiten in Brazilië waren in staat om significante 

volumegroei te realiseren en het marktleiderschap in Brazilië verder te versterken. 

 

De verkoop van farmaceutische grondstoffen in de Verenigde Staten heeft zich gestabiliseerd ten opzichte van het 

laatste kwartaal van 2016. Een duidelijke kentering ten opzichte van de omzetdalingen in de afgelopen zes kwartalen.  

 

De nieuwe 503B-bereidingsfaciliteit in Wichita (Kansas) is sinds eind maart operationeel. De nieuwe faciliteit heeft op 

dit moment licenties in 43 staten. We zijn als management positief over de mogelijkheden en het potentieel van deze 

nieuwe faciliteit. Naar verwachting zal er binnen drie tot vijf jaar een omzet van 100 miljoen US dollar worden 

gerealiseerd. 

 

Voor 2017 zijn we onverminderd positief over de mogelijkheden die we zien in de verschillende markten waarin we 

actief zijn.”  

 

 

Omzet (x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Fagron Europa 63.023 61.023 3,3% 3,0% 3,3% 3,0% 

Fagron Zuid-Amerika 25.136 19.529 28,7% 0,4% 28,7% 0,4% 

Fagron Noord-Amerika 19.995 20.026 -0,2% -3,6% -0,2% -3,6% 

Fagron (excl. HL Technology) 108.154 100.577 7,5% 1,2% 7,5% 1,2% 

HL Technology 1.723 1.978 -12,9% -15,0% -12,9% -15,0% 

Fagron Groep 109.877 102.556 7,1% 0,9% 7,1% 0,9% 

Desinvestering in Frankrijk2 - 1.008 - - - - 

Totaal 109.877 103.563 6,1% -0,1% - - 

CER = constant exchange rates (constante wisselkoersen) 

 

 

 

 

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV. 
2 De desinvestering in Frankrijk betreft de verkoop van een kleine bereidingsapotheek in Marseille, zoals aangekondigd in het persbericht van 5 augustus 2016. 

Gereglementeerde informatie  

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland)1, 13 april 2017 
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Fagron (exclusief HL Technology en de desinvestering in Frankrijk) 

(x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Omzet 108.154 100.577 7,5% 1,2% 7,5% 1,2% 

 

 

De omzet van Fagron is in het eerste kwartaal van 2017 met 7,5% (+1,2% tegen constante wisselkoersen) gestegen 

naar € 108,2 miljoen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omzetontwikkeling en valuta-effecten van 

Fagron in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. 
 

(x € 1.000) Impact 

Omzet in Q1 2016 100.577 

Ontwikkeling Europa 1.854 

Ontwikkeling Zuid-Amerika 70 

Ontwikkeling Noord-Amerika -712 

Valuta-effect BRL/euro 5.469 

Valuta-effect US$/euro 681 

Valuta-effect overig 214 

Bijdrage acquisities in Q1 2017 - 

Omzet in Q1 2017 108.154 

 

Europa3 

(x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Omzet 63.023 61.023 3,3% 3,0% 3,3% 3,0% 

 

De omzet van het segment Europa groeit met 3,3% (+3,0% tegen constante wisselkoersen) van € 61,0 miljoen in het 

eerste kwartaal van 2016 naar € 63,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Vrijwel alle landen in Europa hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2017. 

 

 

 

 

 

3 Het segment Europa omvat de activiteiten van Fagron in Europa, Zuid-Afrika en Australië. 

Omzet Q1 2017 Omzet Q1 2016
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Zuid-Amerika4 

(x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Omzet 25.136 19.529 28,7% 0,4% 28,7% 0,4% 

 

De omzet van het segment Zuid-Amerika groeit met 28,7% (+0,4% tegen constante wisselkoersen) naar € 25,1 

miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Het merendeel van de inkopen door Fagron Brazilië vindt plaats in US 

dollar. Vanwege de substantiële versterking van de Braziliaanse real ten opzichte van de US dollar (+19,5%), heeft 

Fagron Brazilië haar producten goedkoper kunnen inkopen. Dit positieve valuta-effect is, zoals gebruikelijk, volledig 

doorberekend aan de klanten van Fagron door middel van lagere verkoopprijzen in Braziliaanse real. Er is dus een 

direct verband tussen de procentuele versterking van de Braziliaanse real ten opzichte van de US dollar en de groei 

van Fagron Brazilië in US dollar. De daling van de verkoopprijzen in Braziliaanse real en het negatieve effect hiervan 

op de omzetgroei tegen constante wisselkoersen werd gecompenseerd door een significante volumegroei, 

waarmee Fagron Brazilië haar marktleiderschap in Brazilië verder heeft weten te versterken. 

 

Noord-Amerika5 

(x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Omzet 19.995 20.026 -0,2% -3,6% -0,2% -3,6% 

 

De omzet van het segment Noord-Amerika daalt met 0,2% (-3,6% tegen constante wisselkoersen) naar € 20,0 

miljoen in het eerste kwartaal van 2017. De steriele bereidingsactiviteiten van Fagron in de Verenigde Staten 

hebben in het eerste kwartaal van 2017 een sterke dubbelcijferige omzetgroei gerealiseerd. De nieuwe 503B-

bereidingsfaciliteit in Wichita (Kansas) is sinds eind maart operationeel. De nieuwe faciliteit heeft op dit moment 

licenties in 43 staten. De verkoop van farmaceutische grondstoffen en concepten voor bereidingen in Noord-

Amerika laat nog een daling zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar maar heeft zich in de loop van het 

eerste kwartaal 2017 gestabiliseerd in vergelijking met het laatste kwartaal van 2016.  

 

HL Technology 

(x € 1.000) Q1 2017 Q1 2016 Totale groei 
Totale groei 

CER 
Org. groei 

Org. groei 

CER 

Omzet 1.723 1.978 -12,9% -15,0% -12,9% -15,0% 

 

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

precisiecomponenten voor de dentale en medische orthopedische industrie, is in het eerste kwartaal van 2017 met 

12,9% gedaald (-15,0% tegen constante wisselkoersen) naar € 1,7 miljoen. De uitkomsten van de strategische 

analyse met betrekking tot HL Technology zullen in het tweede kwartaal van 2017 worden bekendgemaakt. 

 

Conference call 

Hans Stols (CEO) en Karin de Jong (CFO) zullen de trading update over het eerste kwartaal van 2017 vandaag nader 

toelichten in een conference call. De conference call begint om 09.30am CET. Vanaf 5-10 minuten vóór aanvang 

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

 

4 Het segment Zuid-Amerika omvat de activiteiten van Fagron in Brazilië (circa 98% van de omzet) en Colombia (circa 2% van de omzet). 
5 Het segment Noord-Amerika omvat de activiteiten van Fagron in de Verenigde Staten. 
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Nederland: +31 (0)20 721 92 51 

België/Europa: +32 (0)2 404 06 59 

Verenigde Staten: +1 719 457 1036 

Verenigd Koninkrijk: +44 (0)330 336 9105 

Bevestigingscode: 1885885 

 

De presentatie die gebruikt zal worden tijdens de conference call is vanaf 09.00am CET te vinden op 

http://investors.fagron.com. Vanaf vrijdag 14 april 2017 is de conference call te beluisteren op de corporate website 

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

 

Financiële kalender 2017 

8 mei  Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering (link naar oproeping en agenda) 

4 augustus Halfjaarcijfers 2017 

12 oktober Trading update, derde kwartaal 2017 

 

Voor meer informatie: 

Constantijn van Rietschoten 

Chief Communications Officer 

Tel. +31 6 53 69 15 85 

constantijn.van.rietschoten@fagron.com  

 

Profiel Fagron 

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 Nazareth 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. 

 

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

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. De Vennootschap 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. 

http://investors.fagron.com/nl/aandeelhoudersvergaderingen-nl
mailto:constantijn.van.rietschoten@fagron.com

