
Fagron

Algemene vergadering 

van aandeelhouders

9 mei 2022



1. De Voorzitter stelt voor Karin de Jong, Rafael Padilla en Johan Verlinden samen met hem 

het bureau van de vergadering te laten vertegenwoordigen

2. Verzoek om de agendapunten 1 tot en met 3 gezamenlijk te behandelen in een presentatie

3. Verzoek tot ontheffing van de commissaris tot het voorlezen van haar rapport



Fagron

Rafael Padilla, CEO

Karin de Jong, CFO

9 mei 2022



Together we enable pharmacists, prescribers, hospitals and the industry to 

provide quality, safety and service for their patients

We create value in healthcare by offering the entire range of products and 

services for compounding personalized medicine

Personalize medicine covers individual patient needs and 

increases effectiveness, quality and safety whilst reducing healthcare cost
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Leading positions in all key 

markets

Full integration across 

FArmaceutische GRONdstoffen was founded in 1990

Favorable 

market dynamics 

and strong 

market positioning

AAAMSCI ESG 

Rating

Hospitals Pharmacies Prescribers / 

patients

Serving……

…..worldwide

Industries

>3,000 people

3 

divisions

Present in 19 countries

Active in 35 countries

the

compoundin

g 

value chain

Global leader in pharmaceutical compounding

Who we are



Strategic ambitions underpinned by operational enablers

Global leadership 

in Brands & 

Essentials across 

our markets

Become leading, 

global, platform 

for sterile 

outsourcing 

services

Optimize non-

sterile 

compounding and 

registration 

business

Build the 

organization of the 

future with a clear 

sustainability 

focus

Global Operational 

Excellence

Fagron Academy

Disciplined M&A

ESG Focus

Enablers
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Low-single digits

High-single digits

Mid-teens

+8% 
organic revenue 

CAGR 

CAGR at CER

(2022 – 26)

• Market share 

optimization initiatives in 

mature home markets  

• Continued growth in 

other countries (CS and 

B&E)

Stronger overall 

positioning in B&E and CS

Primarily driven by B&E

Compounding Services to grow faster than B&E

Targeting higher growth in Brands than in Essentials

North America Latin America EMEA Wichita 

upside 

from 2027

Revenue growth to benefit from LFL in high-single digits

Financial framework



STRATEGIC CRITERIA WHAT WE PRIORITIZE

• Market share 

• Strong commercial links

• Entrepreneurial approach

• Product assortment

• Synergies potential

• Partnerships

• Small to mid-size companies

• Buy & build approach

PRIORITIZE EMEA & 

NORTH AMERICA

BUILDING OUT 

STERILE PLATFORM, 

CONSOLIDATE B&E

EXPAND & DIVERSIFY 

PRODUCT PORTFOLIO

EXPLORE NEW 

THERAPEUTIC AREAS

Growth upside from M&A opportunities

Financial framework
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Financial Framework

Drivers of future REBITDA margin profile

Average REBITDA 

margin consistent 

with 2017 – 21 

average

R
E

B
I

T
D

A
 

M
A

R
G

I
N

Operational 

leverage from 

growth initiatives

Global 

procurement  

optimization

Manufacturing 

excellence

Supply chain and 

raw material 

challenges

Initial dilutive impact 

from ‘buy & build’ 

M&A approach

FX volatility
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Avg. REBITDA 

margin 2022-2026

Consistent

REBITDA margin

Operating Working Capital 

as a % of revenue

10 – 11%

Continued benefits from 

asset light model

≥ 70%
Operating cash conversion 

(% of REBITDA - 2022-2026)

CAPEX to remain 

well under control

3% – 3.5%*

CAPEX

as a % of revenue

≥ 50%
FCF conversion

(% of REBITDA - 2022-2026)

+ CAPEX disposal 

optionality

Cash generation & earnings conversion to remain sustainably high

Financial framework
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Financial 

Results 

2021



Financial highlights 2021

• Turnover of €573.8m (▲3.2%)

• REBITDA of €118.3m (▼4.5%)

• Net profit of €61.4m (▲2.2%)

• Operating cash flow of €78.4m (▼15.6%)

• Net financial debt /REBITDA ratio of 2.11 per 31 December 2021

• Dividend proposal €0.20 (▲11.1%)
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Progress buy and build strategy focused at EMEA …
Reinforcing our position in attractive markets

• December ‘21: Minority stake HeW Pharma, Belgium (Essentials & 

Brands)

• 20% minority stake

• Producer of high-quality raw materials

• February ‘22: acquisition Pharma-Pack, Belgium (Essentials & Brands)

• Supplier of packaging, supplies and laboratory equipment

• February ‘22: acquisition Curaphar, the Netherlands (Compounding 

Services)

• Exclusive distributor registered products Pedippi (heartburn) and 

Bonasol (bone loss) in the Netherlands

• April ‘22: acquisition Hiperscan, Germany (Essentials & Brands)

• Development and production of machines with near infrared 

spectroscopy technology to analyze raw materials which is 

compulsory for German pharmacies
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… and North America
Improving market position B&E and expanding base Compounding Services

• August ‘21: acquisition book of business US Compounding, USA

• ~US$6.5m turnover

• Expanding product portfolio and access to new customers

• February ’22: acquisition Letco Medical, USA

• ~US$40m turnover and 11% EBITDA margin

• Acquisition price US$34m

• Strengthens position in Brands & Essentials in North America

• February ‘22: divestment US CMO activities, USA

• ~US$20m annual sales

• Acquisition price US$6m plus US$4m milestone payments

• Focus on core activities
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2021 Highlights - ESG

• Carbon footprint intensity reduced by 20% in comparison to 2019 (target -10%) *

• 2788 solar panels installed at 5 locations: Fagron NL (Capelle), Fagron Belgium 

(Nazareth), Fagron Services Brazil (Anapolis, 2 locations), Fagron South-Africa 

(Johannesburg). 6 more locations in Q1 2022

• Number of women in management positions increased to 40.7% (from 37.4% in 

2020).

• Significant reduction in number of recalls of products

• Number of annual performance and development reviews of our employees 

increased to 85% (target 80%)

• Updated 2022 ESG targets and ambitions published

* Preliminary results, carbon footprint 2021 is still under review. Final numbers will be available in the Annual Report.
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2021

Results per 

Segment



€ 141.1m

9.3%

€ 30.5m

Geographical breakdown

€ 177.6m

11.3%

€ 32.2m

€ 255.1m

-4.6%

€ 55.6m
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Fagron EMEA
Initial signs of reversed trend visible – expected to translate into turnover growth in 2022

• Turnover decreased 4.9% CER (organic: -7.1% CER)

• Demand for COVID-19 related products almost absent in 2021 resulting in 

decrease in FY turnover Essentials – in Q4 2021 increased demand for 

COVID 19 tests (~€4.7m)

• Continued pressure on elective care due to infection waves combined with 

impact of registration of non-sterile compounds by third parties resulted in 

decreasing turnover Compounding Services (-9.5% CER organic) in FY 

2021 - flattening visible in Q4 2021 (-5.5% CER organic)

• Brands, Premium Pharmaceuticals and sterile Compounding Services 

realized turnover growth

• REBITDA down 14.1% to €55.6m 

• REBITDA margin decreased 240bps to 21.8%

• REBITDA impacted by double cost GMP repackaging facilities NL and 

Poland, delay in passing on price inflation and product mix

(x € 1,000) 2021 2020 ∆

Turnover 255,103 267,379 -4.6%

REBITDA 55,619 64,711 -14.1%

REBITDA margin 21.8% 24.2% -240 bps
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Fagron Latin America
Strong turnover growth and margin improvement

(x € 1,000) 2021 2020 ∆

Turnover 141,079 129,060 9.3%

REBITDA 30,549 25,800 18.4%

REBITDA margin 21.7% 20.0% 170bps

• Turnover increased 9.3% (16.6% CER)

• Continued trend of decreasing infection rates and increasing 

vaccination rates supported sales in 2021

• Compounding Services in Colombia realized very strong turnover 

growth of 40.5% CER

• Very well positioned to benefit from increased attention for healthy 

lifestyle with Fagron’s focus on prevention 

• REBITDA up 18.4% to €30.5m 

• REBITDA margin improved 170 bps to 21.7%

• REBITDA supported by strong 4th quarter and product mix
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Fagron North America
Strong turnover growth – REBITDA impacted by initiating double shift at FSS

(x € 1,000) 2021 2020 ∆

Turnover 177,626 159,533 11.3%

REBITDA 32,171 33,416 -3.7%

REBITDA margin 18.1% 20.9% -280bps

• Turnover increased 11.3% (15.3% CER)

• Demand for COVID-19 related products almost absent in 2021 resulting in 

8.2% decrease of FY turnover Brands & Essentials (-4.9% CER)

• FSS increased 38.6% (43.6% CER)

• Supported by products introductions, client wins and integration US 

Compounding acquisition

• Run rate of US$80m in December 2021 - on target for US$125m run rate 

at YE 2022

• Anazao increased 20.7% (25.0% CER)

• REBITDA decreased 3.7% to €32.2m

• REBITDA margin decreased 280 bps to 18.1%

• REBITDA impacted by deployment 2nd shift by FSS
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2022

Expectations



• Growth in both turnover and profitability

• Turnover growth and slight improvement of profitability in EMEA

• Continued strong performance in Latin America and North America

• FSS: US$125m run rate (annualized) by YE 2022

• Active and disciplined acquisition strategy focused at EMEA and North 

America

2022 Expectations
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Vragen



Agenda jaarvergadering 2022

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening 

van het boekjaar 2021.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking, inclusief de betaling van een dividend van 0,20 euro per aandeel, zoals 

opgenomen in de jaarrekening

24



Remuneratie grondslagen uitvoerende bestuurders

Vast salaris

Marktconforme remuneratie op 

niveau vergelijkbaar met dat van 

multinationals die vergelijkbaar 

zijn met Fagron qua omvang en 

complexiteit.

Twee jaarlijkse benchmarking 

met peers door KornFerry. 

Korte termijn

variabele beloning

Variabele belonging boven 

marktniveau wanneer 

doelstellingen zijn gerealiseerd.

Gebaseerd op financiële (omzet 

/  REBITDA / OWC) en niet-

financiële doelstellingen met 

bonus-malus voor ESG 

doelstellingen (+ of -10%)

Lange termijn 

variabele beloning

Lange termijn variabele 

beloning om handelen van 

bestuurders te aligneren met de 

lange termijn doelstelling om 

duurzaam waarde te creeeren.

Boven marktniveau wanneer 

doelstellingen zijn gerealiseerd.

Tot heden warrantenplan iedere 

2-3 jaar.

Overige voordelen

Voordelen in lijn met lokaal 

marktgebruik, zoals auto, 

pensioen en 

ziektekostenverzekering
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Agenda jaarvergadering 2022

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur. 

5. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en 

remuneratiecomité, van het remuneratiebeleid

26



Agenda jaarvergadering 2022

6. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

7. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en hun vaste vertegenwoordigers.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming (per bestuurder) kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het 

boekjaar 2021 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

8. Verlening van kwijting aan de commissaris en haar vaste vertegenwoordiger.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2021 voor de 

in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen de Vennootschap

10. Goedkeuring van de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders zoals opgenomen in het jaarverslag van 

de raad van bestuur.
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Agenda jaarvergadering 2022

11. Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris

Voorstel van besluit: De vergoeding van de commissaris voor de controle van de Vennootschap over het boekjaar 2021 vast te 

leggen zoals opgenomen in het jaarverslag.

12. Herbenoeming van de commissaris voor de boekjaren 2022 tot en met 2024 en vastlegging van diens bezoldiging

Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 

Luchthaven Brussel Nationaal 1, Bus 1J, 1930 Zaventem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0429.053.863, 

vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts tot commissaris voor een periode van drie jaar zoals voorgesteld in het jaarverslag. Het

mandaat vervalt na de jaarvergadering van 2024.

De vergoeding voor de controle van Fagron NV (inclusief consolidatie en half-jaar nazicht) over het boekjaar 2022 vast te leggen

zoals opgenomen in het jaarverslag. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
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Agenda jaarvergadering 2022

13. Herbenoeming van een uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Rafael Padilla tot uitvoerend 

bestuurder. De opdracht van de heer Padilla zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026. Het mandaat van 

Rafael Padilla zal onbezoldigd zijn.

14. Herbenoeming van een uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar mevrouw Karin de Jong tot uitvoerend 

bestuurder. De opdracht van mevrouw De Jong zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026. Het mandaat van 

Karin de Jong zal onbezoldigd zijn.

15. Herbenoeming van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar mevrouw Veerle Deprez tot onafhankelijk niet-

uitvoerend bestuurder. De opdracht van mevrouw Veerle Deprez zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 en 

zal vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.
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Agenda jaarvergadering 2022

16. Benoeming van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt voor een periode van 4 jaar mevrouw Vera Bakker tot onafhankelijk niet-

uitvoerend bestuurder. De opdracht van mevrouw Vera Bakker zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 en 

zal vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.

17. Benoeming van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt voor een periode van 4 jaar de heer Neeraj Sharma tot onafhankelijk niet-

uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Neeraj Sharma zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 

2026 en zal vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders

18. Benoeming van een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt voor een periode van 4 jaar mevrouw Ann Desender tot onafhankelijk niet-

uitvoerend bestuurder. De opdracht van de mevrouw Ann Desender zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026

en zal vergoed worden overeenkomstig de principes vastgelegd voor de niet-uitvoerende bestuurders.
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Agenda jaarvergadering 2022

19. Volmacht

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) aan mevrouw Helena De Groof en de 

heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Venecoweg 20a, 9810 Nazareth, bevoegd om individueel te handelen en om de 

Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in

het WVV. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten 

kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de 

publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

20. Varia
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