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Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 april 2022 – 7:00u CET

Fagron rapporteert 16% omzetgroei naar € 156,4 miljoen
Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar
kwartaalresultaten voor de periode eindigend op 31 maart 2022.
Kernpunten
• Sterke omzetgroei ondanks uitdagende marktomgeving
o Omzet gestegen met 16,0% naar € 156,4 miljoen (10,2% tegen constante wisselkoersen) met
groei in alle regio’s
o Organische groei van 13,3% (7,6% tegen constante wisselkoers)
• Omgaan met voortdurende verstoringen van en risico’s in toeleveringsketen
o Aanhoudende druk op toeleveringsketen door COVID gerelateerde ontwikkelingen met
vooralsnog beperkte directe impact van Oekraïne crisis
o Voorraadbeheer en kostenefficiëntie belangrijkste aandachtsgebieden om
productbeschikbaarheid te maximaliseren met centraal inkoopteam
• Verdere uitrol van gedisciplineerde acquisitiestrategie
o Aankoop van Hiperscan in Duitsland en Curaphar in Nederland versterkt positie in belangrijkste
markten verder
o Gelijktijdige aankoop van Letco en verkoop van 80% van contract manufacturing divisie in
Noord Amerika
o Acquisitie Pharma-Pack in België
• Verdere voortgang van milieu en sociale initiatieven
o 1.000 zonnepanelen geplaatst
o Lancering Fagron mentorprogramma voor vrouwen
• Rapportage Compounding Service en Premium Pharmaceuticals samengevoegd
Rafael Padilla, CEO van Fagron:
“We hebben in het eerste kwartaal van 2022 robuuste resultaten geboekt door organische groei en
acquisities, ook al bevinden we ons in een onvoorspelbare marktomgeving gelet op de voortdurende
impact van COVID, de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen en de stijgende inflatie.
In lijn met onze gedisciplineerde acquisitiestrategie hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar drie
overnames afgerond ter verdere versteviging van onze positie in belangrijke Europese markten. Ook
hebben we onze positie in Noord-Amerika versterkt met de overname van Letco, waarvan de
integratie volgens plan verloopt. Wij blijven ons inzetten om de markt verder te consolideren en
capaciteiten toe te voegen aan Fagron op basis van grondige analyses van opportuniteiten in de
markt.
Gesteund door de gunstige onderliggende trends in de markt die het gevolg zijn van toenemende
personalisering en focus op gezondheidszorg wereldwijd, blijven wij gecommiteerd aan onze
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strategische prioriteiten en hebben we vertrouwen in het verwijzenlijken van onze middellange termijn
doelstellingen, ondanks de huidige uitdagende omgeving.”
Kernpunten per segment
Omzet per regio
(€ ‘000)

Q1 ‘22

Groep
EMEA
Latijns Amerika
Noord Amerika

Q1 ‘21

156.381
67.362
36.591
52.428

134.777
63.110
31.890
39.777

Totale
Totale
Organische
groei
groei CER
groei
16,0%
10,2%
13,3%
6,7%
5,9%
4,5%
14,7%
3,2%
14,7%
31,8%
22,7%
27,3%

Organische
groei CER
7,6%
3,6%
3,2%
18,4%

Omzet per segment
Groep

(€ ‘000)
Brands
Essentials
Compounding Services
(€ ‘000)
Brands
Essentials
Compounding
Services

Q1 ‘22
25.751
79.986
50.644

Q1 ‘21
26.448
67.754
40.574

EMEA

∆%
-2,6%
18,1%
24,8%
Latijns Amerika

Noord Amerika

Q1 ‘22
10.493
38.390

Q1 ‘21
10.745
34.396

∆%
-2,3%
11,6%

Q1 ‘22
10.000
25.963

Q1 ‘21
7.907
23.378

∆%
26,5%
11,1%

Q1 ‘22
5.257
15.633

Q1 ‘21
7.796
9.981

∆%
-32,6%
56,6%

18.479

17.969

2,8%

627

605

3,6%

31.538

22.000

43,4%

EMEA
• De omzet van Compounding Services (gecombineerd met Premium Pharmaceuticals) steeg licht,
ondersteund door de verkoop van geregisteerde producten als gevolg van de overname van
Curaphar.
• Essentials liet een sterke omzetgroei zien en Brands een geringe daling als gevolg van de
wegvallende vraag naar COVID-gerelateerde producten gedurende het afgelopen jaar.
Latijns Amerika
• Positief wisselkoerseffect gedurende het kwartaal.
• Onderliggend reflecteert het resultaat de impact van toegenomen Omikron besmettingen en
uitdagende economische omstandigheden.
Noord Amerika
• Compounding Services liet een sterke omzetgroei zien door productintroducties en het afsluiten
van nieuwe contracten, ondanks de geplande sluiting van de fabriek in Wichita eerder dit jaar.
• FSS ligt op koers om de runrate van US$ 125 miljoen (op jaarbasis) te realiseren aan het einde
van 2022, met de geplande automatisering van de etikettering en van de visuele inspectie en de
inzet van de derde shift.
• Omzetgroei bij Brands en Essentials gesteund door de acquisitie van Letco, waarvan de
integratie volgens plan verloopt.
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Conference call
Rafael Padilla (CEO) en Karin de Jong (CFO) zullen vandaag vanaf 9.30am CET de ontwikkelingen in
het eerste kwartaal van 2022 toelichten. Registratie voor het beluisteren van deze toelichting kan via
deze link. De presentatie aan de hand waarvan zij de ontwikkelingen zullen toelichten is vanaf 9.00u
CET te downloaden op de website van Fagron.
Financiële kalender 2022
9 mei 2022
Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2022
4 augustus 2022
Halfjaarresultaten 2022
13 oktober 2022
Trading update derde kwartaal 2022
Resultaten en trading updates worden om 7:00u CET gepubliceerd.
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.
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.
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