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Fagron: omzet groeit in tweede kwartaal slechts 6,4 %

De halfjaarcijfers van Fagron 
werden niet gesmaakt door de be-
leggers, getuige daarvan de koersdaling van 
bijna 40 % die volgde na de publicatie. De 
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat op 5 da-
gen de winst verloren werd die sinds novem-
ber 2014 opgebouwd is geweest.

Om die volatiliteit te begrijpen, moe-
ten we terug naar oktober 2014 toen het 
Nederlandse beurshuis Kempen met een 
heel negatief rapport uitpakte en stelde dat 
een mogelijke verlaging van de terugbeta-
ling van bepaalde bereide medicijnen in de 
VS op de omzet van Fagron zou wegen. Het 
management organiseerde daarop een con-
ference call om de markt gerust te stellen 
en de markt reageerde positief. Daarenbo-
ven waren de cijfers over het vierde kwar-
taal van 2014 en het eerste van 2015 gerust-
stellend, maar in het tweede kwartaal van 

2015 kwam dan de ommekeer. De stijging 
van de Amerikaanse dollar vertekent wel 
het beeld, vandaar dat we een aantal cij-
fertjes op een rijtje zetten om het een en 
ander uit te klaren.

Omzetgroei een pak lager In de 
eerste helft van 2015 realiseerde Fagron een 
omzetgroei van 16,6 % tot 243,8 miljoen euro. 
In het eerste kwartaal was er een veel hoge-
re omzetgroei van 29,8 %, wat impliceert dat 
de groei in het 2e kwartaal slechts 6,4 % be-
droeg, een niet onbelangrijke vertraging 
heeft dus plaats gevonden in het 2e kwartaal. 
We gaan een stapje verder en analyseren de 
interne groei (dus zonder overnames) bij ge-
lijke wisselkoersen. Na 6 maanden kwam die 
uit op +2,8 %, in het eerste kwartaal was dat 
nog +10,2 %. Dit impliceert een omzetdaling 
van 2,9 % in het 2e kwartaal! 

Kijken we naar de omzetverdeling per seg-
ment over de eerste jaarhelft, dan zien we dat 
het segment Fagron Essentials een omzet- en 
REBITDA-daling kent. Die zwakte is enerzijds 
het gevolg van de lagere verkoop van bepaal-
de grondstoffen in de VS door een lagere te-
rugbetaling, anderzijds door het stopzetten 
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van de verkoop van bepaalde minder strate-
gische producten met een lage marge en/of 
een lage rotatie. De impact van die afbouw zal 
12 tot 15 miljoen euro omzet bedragen over 
2015, waarvan al 2 miljoen euro in de eerste 
jaarhelft.

De daling van de verkoop in de VS door 
een lagere terugbetaling betreft alleen be-
paalde niet-steriele producten, de verkoop 
van steriele producten (productie in goedge-
keurde sites) daarentegen blijft het heel goed 
doen (bv. door outsourcing trend vanwege 
de hospitalen) en dat is ook de reden waarom 
Fagron de voorbije jaren in diverse nieuwe 
productie-eenheden geïnvesteerd heeft, er 
is immers een capaciteitstekort in de markt. 
Later dit jaar komt er nog een Amerikaanse 
en een Nederlandse eenheid bij. 

We kunnen ook nog melden dat door die 
terugbetalingsproblematiek bepaalde partij-
en hun voorraden afgebouwd hebben en dus 
niet bij besteld hebben, maar vanaf begin juli 
zag Fagron wel een licht herstel. Die lagere te-
rugbetaling is het gevolg van misbruik door 
bepaalde partijen en als sanctie worden ze 
uit het systeem geweerd, wat dan weer kan-
sen creëert voor ‘bonafide’ bedrijven zoals 

Fagron. Er moet ook gezegd worden dat de 
volumes bij Fagron niet echt daalden, wel 
daalde de prijs. Fagron richt zich tevens meer 
op cashproducten, producten die niet afhan-
kelijk zijn van die terugbetalingsproblema-
tiek.

Mooie groei in andere segmen-
ten De andere segmenten kennen wel een 
mooie groei, zowel van de omzet als van de 
rendabiliteit. Fagron Trademarks, het klein-
ste segment, omvat de producten die door 
haar eigen R&D team ontwikkeld werden en 
bestemd zijn voor de consument (bv. huid-
verzorgingsproducten), een activiteit die 
het zelf van nul opgebouwd heeft en die van 
heel hoge marges profiteert (EBITDA-marge 
35,6 %!). Fagron Specialty Pharma Services 
(organische groei 25,4 % in eerste helft 2015) 
profiteert dan weer van de trend naar meer 
gepersonaliseerde medicatie en de regelge-
ving m.b.t. steriele compounding. Hierdoor 
verkiezen de hospitalen deze activiteiten uit 
te besteden aan gespecialiseerde spelers zoals 
Fagron dat hiervoor investeert in nieuwe pro-
ductie-eenheden (zie hoger).

Dan is er nog de discussie over de schuld 
(455 miljoen euro eind juni 2015). Die ligt in-
derdaad hoog en heeft een zekere limiet be-
reikt qua verhouding tegenover de EBITDA. 
Door de regelmatige overnames, de om-
zetgroei en de nood aan een hoger werkka-
pitaal en de investeringen in eigen fabrie-
ken voor steriele compounding, is de schuld 
sterk gestegen. Dat beperkt de mogelijkheid 
voor nieuwe overnames, maar dat hoeft geen 
drama te zijn. Zo kan een overgangsperiode 
van 6 maanden zonder overnames, met tra-
gere groei en de afronding van de bouw van 
eigen fabrieken, snel die schuld met 20 tot 30 
miljoen euro verlagen.

De groei zal dan lager uitkomen en daar-
om ook is onze benadering van een waarde-
ring zonder verdiscontering van toekomstige 
groei altijd nuttig. Begin dit jaar bekwamen 
we een doel van 33 euro voor 2015, dat cijfer 
verlagen we naar 29 euro omwille van de min-
dere gang van zaken in het 2e kwartaal.

Te hoge koersdoelen Een deel van 
de koersdaling is natuurlijk het gevolg van de 
te hoge koersdoelen (48 euro en meer) begin 
dit jaar en het te hoge optimisme van enkele 
institutionele beleggers (zie participatiemel-
dingen van laatste maanden). Nu is het aan-
deel in een tegenovergestelde situatie terecht 
gekomen, i.p.v. met een premie noteert het nu 
met een discount, een kwestie van vertrou-
wen en sentiment. 

Samengevat mogen we stellen dat Fagron 
in de VS (tijdelijk) met een probleem gecon-
fronteerd wordt. Uit cijfers over 2014 weten 
we dat VS goed zijn voor ongeveer 25 % tot 
30 % van de groepsomzet en dat de getrof-
fen omzet hier een deel van vormt. De im-
pact ervan moet dus niet overgedramati-
seerd worden. Maar door te hoge waardering 
voordien, is de terugval natuurlijk heel sterk 
geweest, te sterk zelf. We denken dan ook 
dat een aankoop van Fagron tegen de huidi-
ge lage koersen een rendabele zaak kan zijn 
in de volgende weken en maanden. Opgelet, 
een terugkeer naar 40 euro is niet voor direct, 
maar met koersen van 33 tot 35 euro zouden 
we al tevreden zijn.
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 Omzet REBITDA

(in miljoen euro) 14H1 15H1 ∆14/15 14H1 15H1 ∆14/15

Fagron Specialty Pharma Services 57,354 92,167 60,7 % 16,133 25,653 59,0 %

Fagron Trademarks 22,678 25,551 12,7 % 7,109 9,109 28,1 %

Fagron Essentials 124,098 120,549 -2,9 % 31,639 29,791 -5,8 %
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