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Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland)1, 12 oktober 2017

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste
regio’s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika
Kernpunten

Omzet stijgt naar € 103,6 miljoen

Organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 2,4%

Actieve buy-and-build strategie:
o Overname van het Kroatische Kemig in augustus
o Overname van het Braziliaanse All Chemistry in oktober
Hans Stols, CEO van Fagron: "Fagron heeft in het derde kwartaal van 2017 solide gepresteerd. De vergelijkbare omzet
tegen constante wisselkoersen van onze activiteiten is met 2,4% gegroeid. Onze activiteiten in Europa hebben in het
derde kwartaal goede resultaten laten zien. Deze groei werd echter deels afgezwakt door achterstanden bij externe
laboratoria die de door Fagron ingekochte grondstoffen analyseren. Door een beperkte productbeschikbaarheid als
gevolg van de vertraging in het analyseproces zijn achterstanden ontstaan bij het uitleveren van grondstoffen aan
onze klanten. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing en we verwachten de achterstanden in uitlevering in het eerste
kwartaal van 2018 grotendeels ingelopen te hebben. Onze activiteiten in Zuid-Amerika realiseerden een omzetgroei
tegen constante wisselkoersen van 3,4% terwijl onze activiteiten in Noord-Amerika een omzetgroei van 4,1%
behaalden. De steriele activiteiten in de Verenigde Staten groeiden met 17,6%.
Fagron is in het kader van een actieve buy-and-build strategie op continue basis in gesprek met diverse partijen om
onze leidende posities in onze belangrijkste regio’s, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, te versterken. In de afgelopen
periode hebben we onze activiteiten uitgebreid met twee acquisities. Om onze leidende positie in Europa verder te
versterken hebben we begin augustus de overname van Kemig afgerond. Kemig is een toonaangevende leverancier van
farmaceutische grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan apotheken en groothandels in Kroatië en Bosnië en
Herzegovina. Begin oktober maakten we de overname van het Braziliaanse All Chemistry bekend, een gerenommeerde
leverancier van farmaceutische grondstoffen voor bereidingsapotheken.
Wij blijven onverminderd positief over de groeimogelijkheden die we zien in de verschillende markten waarin we actief
zijn.”
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Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.
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De omzet van Fagron is in het derde kwartaal van 2017 met 0,1% gedaald (+0,9% tegen constante wisselkoersen)
naar € 101,8 miljoen. De organische omzetgroei bedraagt 1,1% (+2,1% tegen constante wisselkoersen).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omzetontwikkeling en valuta-effecten van Fagron in het derde
kwartaal van 2017 ten opzichte van het derde kwartaal van 2016.
(x € 1.000)

Impact

Omzet in Q3 2016

101.862

Omzetgroei Europa

468

Omzetgroei Zuid-Amerika

859

Omzetgroei Noord-Amerika

767

Valuta-effect BRL/euro

-142

Valuta-effect US$/euro

-1.039

Valuta-effect overig

182

Bijdrage desinvesteringen

-2.245

Bijdrage acquisities

1.071
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101.783
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Q3 2017
57.465
9M 2017
186.352

Q3 2016
57.954
9M 2016
183.300

Totale groei
-0,8%
Totale groei
+1,7%

Het segment Europa omvat de activiteiten van Fagron in Europa, Zuid-Afrika en Australië.
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De omzet van het segment Europa daalt met 0,8% (-1,2% tegen constante wisselkoersen) van € 58,0 miljoen in het
derde kwartaal van 2016 naar € 57,5 miljoen in het derde kwartaal van 2017. Gecorrigeerd voor de overname van
Kemig (Kroatië) en de verkoop van de bereidingsfaciliteit in Parijs (Frankrijk), bedraagt de organische omzetgroei
1,2% (+0,8% tegen constante wisselkoersen). De organische groei werd geremd door achterstanden bij externe
laboratoria die de door Fagron ingekochte grondstoffen analyseren en van een analysecertificaat voorzien om
continu het kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Door deze achterstand is de beschikbaarheid van Fagron
grondstoffen in Europa gedaald en zijn er vertragingen ontstaan bij het uitleveren van grondstoffen aan klanten.
Naar verwachting zullen de achterstanden in het eerste kwartaal van 2018 grotendeels ingelopen zijn.
Begin augustus 2017 heeft Fagron de overname van Kemig afgerond. Kemig is een toonaangevende leverancier van
farmaceutische grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan apotheken en groothandels in Kroatië en Bosnië en
Herzegovina. Het in Zagreb (Kroatië) gevestigde Kemig heeft in 2016 een omzet van ongeveer € 4 miljoen behaald
en een EBITDA-marge die beneden het gemiddelde van Fagron Europa ligt. De resultaten van Kemig zijn met ingang
van 1 juli 2017 geheel geconsolideerd.
Zuid-Amerika3
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De omzet van het segment Zuid-Amerika groeit met 2,7% (+3,4% tegen constante wisselkoersen) naar € 25,8
miljoen in het derde kwartaal van 2017. Het merendeel van de inkopen door Fagron Brazilië vindt plaats in US
dollar. Door de versterking van de Braziliaanse real ten opzichte van de US dollar (+2,6%), 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 sterke volumegroei, waarmee Fagron
Brazilië haar marktleiderschap in Brazilië ook in het derde kwartaal verder heeft weten te versterken.
Op 5 oktober 2017 heeft Fagron de overname van All Chemistry bekendgemaakt. All Chemistry is een
gerenommeerde leverancier van farmaceutische grondstoffen voor bereidingsapotheken in Brazilië. In 2016
realiseerde All Chemistry een omzet van circa 17 miljoen Braziliaanse real (€ 4,5 miljoen) en een EBITDA-marge die
in lijn is met de activiteiten van Fagron in Brazilië. De resultaten van All Chemistry worden met ingang van 1
oktober 2017 volledig geconsolideerd.
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Het segment Zuid-Amerika omvat de activiteiten van Fagron in Brazilië (circa 98% van de omzet) en Colombia (circa 2% van de omzet).
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Noord-Amerika4
(x € 1.000)
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Q3 2017
18.543
9M 2017
58.423

Q3 2016
18.815
9M 2016
56.913

Totale groei
-1,4%
Totale groei
+2,7%

Totale groei
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+4,1%
Totale groei
CER
+2,4%

Org. groei
-1,4%
Org. groei
+2,7%

Org. groei
CER
+4,1%
Org. groei
CER
+2,4%

De omzet van het segment Noord-Amerika daalt met 1,4% (+4,1% tegen constante wisselkoersen) naar € 18,5
miljoen in het derde kwartaal van 2017. De steriele bereidingsactiviteiten van Fagron in de Verenigde Staten
hebben in het derde kwartaal van 2017 een omzetgroei van 11,4% (+17,6% tegen constante wisselkoersen)
gerealiseerd. Het huidige aantal staten waarvan de nieuwe faciliteit een licentie heeft ontvangen staat op 46,
waaronder de belangrijke staten New York, Florida en Texas. De verkoop van farmaceutische grondstoffen en
concepten voor bereidingen is in het derde kwartaal van 2017 met 27,4% gedaald (-23,1% tegen constante
wisselkoersen) ten opzichte van het derde kwartaal in 2016 maar heeft zich gestabiliseerd in vergelijking met het
eerste en tweede kwartaal van 2017.
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Q3 2017
1.802
9M 2017
5.263
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1.538
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Org. groei
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-13,6%

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 derde kwartaal van 2017 met
17,2% (+21,5% tegen constante wisselkoersen) gestegen naar € 1,8 miljoen. Ondanks de sterke groei ten opzichte
van het derde kwartaal van 2016 is het nog te vroeg om van een structureel herstel te spreken.
Wijziging samenstelling Directiecomité
De heer Kalman Petro (Area General Manager Noord en Centraal Europa) heeft besloten om zijn mandaat als lid van
het Directiecomité te beëindigen en zijn carrière buiten Fagron voort te zetten. De Raad van Bestuur is de heer Petro
erkentelijk voor zijn inspanningen en inzet voor Fagron en wenst hem veel succes in de toekomst. De
verantwoordelijkheden van de heer Petro worden per 12 oktober 2017 tijdelijk overgenomen door de heer Hans
Stols, Chief Executive Officer. Inmiddels is het proces om deze vacature op permanente basis in te vullen van start
gegaan.
Het Directiecomité van Fagron is vanaf 12 oktober als volgt samengesteld:
Hans Stols
Chief Executive Officer
Karin de Jong
Chief Financial Officer
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Rafael Padilla
Area General Manager, Zuid-Amerika en Zuid-Europa
Rita Hoke
President, Noord-Amerika
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Het segment Noord-Amerika omvat de activiteiten van Fagron in de Verenigde Staten.
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Conference call
Hans Stols (CEO) en Karin de Jong (CFO) zullen de trading update over het derde 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:
Nederland: +31 (0)20 703 8261
België/Europa: +32 (0)2 400 6926
Verenigde Staten: +1 719 457 1036
Verenigd Koninkrijk: +44 (0)330 336 9411
Bevestigingscode: 4285267
De presentatie die gebruikt zal worden tijdens de conference call is vanaf 09.00am CET te vinden op
http://investors.fagron.com. Vanaf maandag 16 oktober 2017 is de conference call te beluisteren op de corporate
website van Fagron (http://investors.fagron.com).
Financiële kalender 2018
7 februari
Jaarcijfers 2017
12 april
Trading update eerste kwartaal 2018
14 mei
Algemene vergadering van aandeelhouders
3 augustus
Halfjaarcijfers 2018
11 oktober
Trading update derde kwartaal 2018
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 34 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.

