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Gereglementeerde informatie 

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 oktober 2021 – 7am CET 

 

Omzet Fagron groeit 5,4% naar € 142,4 miljoen 

Kernpunten Q3 2021 

• Omzet stijgt met 5,4% naar € 142,4 miljoen (+4,6% tegen constante wisselkoersen) 

• Sterke omzetgroei in Latijns en Noord Amerika  

• Omzetdaling in EMEA door een combinatie van factoren 

• Fagron verwacht voor geheel 2021 omzetgroei met een REBITDA aan de onderkant van 

de bandbreedte van tussen de € 118 miljoen en € 124 miljoen 

• Fagron organiseert Capital Markets Day in Q1 2022 

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “De 5,4% omzetgroei van Fagron in het derde kwartaal van 2021 

is de resultante van goede ontwikkelingen in zowel Latijns als Noord Amerika en een daling van de 

omzet in EMEA als gevolg van een aantal factoren. 

De omzet van EMEA daalde dit kwartaal met 7,8%. Bij Compounding Services was de omzetdaling 

vooral het gevolg van de registraties van niet-steriele bereidingen door andere partijen in 2020. Bij 

Brands en Essentials werd de omzetdaling veroorzaakt door een combinatie van het wegvallen van 

de vraag naar COVID-19 gerelateerde producten, traag herstel van de planbare zorg en 

doktersbezoeken, druk op de supply chain als gevolg van de Coronapandemie en enige vertraging 

bij de ingebruikname van de herverpakkingsfaciliteit in Polen.  

Latijns Amerika liet een omzetgroei zien van 13,3%. Ondanks de volatiele marktomgeving blijft onze 

concurrentiepositie verbeteren. Met onze focus op preventie zijn we in deze regio goed 

gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen vraag naar producten ter verbetering van de 

levensstijl.  

In Noord Amerika zette de sterke omzetgroei door in het derde kwartaal met 20,7%, vooral dankzij 

de goede resultaten van Compounding Services. Bij Fagron Sterile Services werpen de uitbreiding 

van het productaanbod en het afsluiten van nieuwe contracten hun vruchten af en liggen we op koers 

om de omzetdoelstelling te realiseren. 

Door de wereldwijde vaccinatieprogramma’s verwachten we dat de markten waarin we actief zijn 

zich verder zullen normaliseren. Op welk tempo dat zal gebeuren is echter mede afhankelijk van de 

ontwikkeling van de Coronapandemie en de gevolgen daarvan voor Fagron. Met onze 

aandachtsgebieden zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen focus op 

preventie en een gezonde levensstijl. Verder blijven we actief kijken naar acquisitiemogelijkheden, 

met name in EMEA en Noord Amerika. 

 

Op basis van het bovenstaande verwachten we voor geheel 2021 omzetgroei te realiseren met een 

REBITDA aan de onderkant van de bandbreedte van tussen de € 118 miljoen en € 124 miljoen.  
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Tijdens de Capital Markets Day, die we in het eerste kwartaal van 2022 organiseren, zullen we een 

strategische update geven en middellange termijn doelstellingen presenteren voor onze drie regio’s 

en Fagron als geheel.” 

Kerncijfers per segment 

Fagron Groep 

(x € 1.000) 2021 2020 
Totale 

groei 

Totale 

groei CER 

Organische 

groei 

Organische 

groei CER 

Omzet Q3 142.358 135.077 +5,4% +4,6% +4,4% +3,6% 

Omzet 9M 418.946 413.827 +1,2% +5,5% -0,6% +3,7% 

 

De omzet van Fagron Groep steeg in het derde kwartaal van 2021 met 5,4% (+4,6% tegen constante 

wisselkoersen) naar € 142,4 miljoen. De organische omzetgroei bedroeg 3,6% tegen constante 

wisselkoersen. 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de omzetontwikkeling en valuta-effecten van Fagron 

Groep in het derde kwartaal van 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Het segment EMEA omvat de activiteiten van Fagron in Europa, Zuid-Afrika en Israël.. 

(x € 1.000) Impact 

Omzet in Q3-2020 135.077 

Ontwikkeling EMEA1 -6.237 

Ontwikkeling Latijns Amerika +3.106 

Ontwikkeling Noord Amerika +7.967 

Valuta-effect BRL/euro +765 

Valuta-effect US$/euro -509 

Valuta-effect overig +795 

Bijdrage acquisities +1.394 

Omzet in Q3-2021 142.358 
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Fagron EMEA2 

(x € 1.000) 2021 2020 
Totale 

groei 

Totale 

groei CER 

Organische 

groei 

Organische 

groei CER 

Omzet Q3 59.030 64.051 -7,8% -8,4% -9,2% -9,7% 

Omzet 9M 187.896 201.601 -6,8% -7,0% -9,7% -9,9% 

 

 

De omzet van het segment EMEA daalde in het derde kwartaal van 2021 met 7,8% (-8,4% tegen 

constante wisselkoersen) naar € 59,0 miljoen. Organisch daalde de omzet met 9,2% (-9,7% tegen 

constante wisselkoersen).  

 

De omzetdaling die we bij onze Compounding Services activiteiten zien, was vooral het gevolg van 

de registraties van niet-steriele bereidingen door andere partijen in 2020 (circa € 0,7 millioen in het 

derde kwartaal 2021). Deze impact zal na dit kwartaal grotendeels verdwenen zijn. Fagron heeft 

maatregelen genomen om een vergelijkbare impact van toekomstige registraties door andere 

partijen zo veel mogelijk te beperken. 

 

Bij Brands en Essentials werd de omzetdaling veroorzaakt door het wegvallen van de vraag naar 

COVID-19 gerelateerde producten en een traag herstel van de planbare zorg en doktersbezoeken 

in combinatie met de druk op de supply chain als gevolg van de Coronapandemie en enige vertraging 

bij de ingebruikname van de herverpakkingsfaciliteit in Polen.  

  

 
2 Het segment EMEA omvat de activiteiten van Fagron in Europa, Zuid-Afrika en Israël.. 

4,4%
25,6%

14,9%

55,1%

Omzet Q3-2021

Premium
Pharmaceuticals

Compounding
Services

Brands

Essentials

4,4%
24,8%

14,7%

56,1%

Omzet Q3-2020

Premium
Pharmaceuticals

Compounding
Services

Brands

Essentials



 

 
  Pagina 4 van 6 

Fagron Latijns Amerika 

(x € 1.000) 2021 2020 
Totale 

groei 

Totale 

groei CER 

Organische 

groei 

Organische 

groei CER 

Omzet Q3 36.817 32.498 +13,3% +9,6% +13,3% +9,6% 

Omzet 9M 102.245 93.543 +9,3% +19,8% +9,2% +19,6% 

 

De omzet van het segment Latijns Amerika nam in het derde kwartaal van 2021 toe met 13,3% 

(+9,6% tegen constante wisselkoersen) naar € 36,8 miljoen, waarbij alle landen hebben bijgedragen 

aan de groei. 

 

In deze regio vormen bereidingsapotheken het belangrijkste afzetkanaal voor Fagron welke veelal 

open bleven ondanks de beperkende COVID-19 maatregelen. Hoewel de marktomgeving volatiel is, 

blijft onze concurrentiepositie verbeteren. Met onze focus op preventie zijn we in Latijns Amerika 

goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl als 

gevolg van de Coronapandemie. 

 

Fagron Noord Amerika 

(x € 1.000) 2021 2020 
Totale 

groei 

Totale 

groei CER 

Organische 

groei 

Organische 

groei CER 

Omzet Q3 46.512 38.528 +20,7% +22,1% +19,4% +20,7% 

Omzet 9M 128.805 118.683 +8,5% +15,5% +7,3% +14,2% 

 

De omzet van het segment Noord Amerika steeg in het derde kwartaal van 2021 met 20,7% (+22,1% 

tegen constante wisselkoersen) naar € 46,5 miljoen. 

 

De Compounding Services activiteiten in deze regio lieten een sterke groei zien van 37,4% (+39,6% 

tegen constante wisselkoersen). Fagron Sterile Services (FSS) in Wichita realiseerde een 

omzetgroei van 42,7% (+45,3% tegen constante wisselkoersen) mede als gevolg van de succesvolle 
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introductie van nieuwe producten en het afsluiten van nieuwe contracten. In september 2021 zat 

FSS op een run-rate (omzet; jaarbasis) van circa 72 miljoen US dollar. Fagron heeft vertrouwen in 

het behalen van de afgegeven lange termijn omzetdoelstelling voor FSS. Ook bij AnazaoHealth zien 

we een mooie groei in de verkoop van onze producten wat resulteerde in een omzetstijging van 

32,6% (+34,5% tegen constante wisselkoersen). 

 

Brands en Essentials lieten in het derde kwartaal een lichte daling zien (-3,0% tegen constante 

wisselkoersen). In 2020 profiteerde vooral Brands in het derde kwartaal sterk van de toegenomen 

vraag naar Corona gerelateerde producten, welke vraag nu zo goed als is weggevallen. 

 

Capital Markets Day 

Fagron zal een Capital Markets Day organiseren in het eerste kwartaal van 2022. Leden van het 

Executive Leadership team zullen een strategische update geven en middellange termijn 

doelstellingen presenteren voor de drie regio’s en voor Fagron als geheel. 

 

De Capital Markets Day zal plaatsvinden op onze locatie in Capelle aan den IJssel en zal zowel 

fysiek als digitaal bijgewoond kunnen worden. Nadere details zullen later bekend worden gemaakt. 

 

Conference call 

Vandaag om 9.30am CET is er een conference call met Rafael Padilla (CEO) en Karin de Jong 

(CFO) over de trading update over het derde kwartaal van 2021. Om deel te kunnen nemen aan de 

conference call dient u zich vooraf te registreren via deze link. 

 

Vanaf 15 minuten vóór aanvang kunt u inbellen op onderstaande nummers en toegangscode: 

 

België   +32 (0)2 400 60 08 

Nederland  +31 (0)20 531 5821 

Spanje   +34 911 14 18 08 

Verenigd Koninkrijk +44 (0)20 3365 3209 

Verenigde Staten +1 866 349 6092 

Toegangscode  522457# plus de persoonlijke code die u ontvangt na registratie. 

 

De presentatie die toegelicht zal worden tijdens de conference call is vanaf 9.00am CET te 

downloaden op de website van Fagron. 

 

Voor meer informatie 

Karen Berg 

Global Investor Relations Manager 

Tel. +31 6 53 44 91 99 

karen.berg@fagron.com 

 

Profiel Fagron 

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

zich op het leveren van gepersonalizeerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, 

klinieken en patiënten in 35 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. 

 

https://www.kpneventcall.nl/EventRegistration/322a0329-6c40-40cf-9e1e-24342eef3b2b
https://www.kpneventcall.nl/EventRegistration/322a0329-6c40-40cf-9e1e-24342eef3b2b
https://investors.fagron.com/nl
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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. 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. 


