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Gereglementeerde informatie

Wijziging vaste vertegenwoordiger EnHold NV
Waregem (België) / Rotterdam (Nederland)1, 12 november 2010 – EnHold NV, de entiteit waarmee
Waterland Private Equity Fund IV CV participeert in Arseus NV, heeft Arseus NV gemeld dat het
mandaat van Socius BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marcel Colla, als vaste vertegenwoordiger
van EnHold NV in de Raad van Bestuur van Arseus NV, zal worden beëindigd met ingang van 13
november 2010. EnHold NV heeft Arseus NV gemeld dat het De Wilde J Management BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, op 13 november 2010 zal benoemen als vaste
vertegenwoordiger van EnHold NV. De Wilde J Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Julien De Wilde, zal dus vanaf die dag optreden als vaste vertegenwoordiger van EnHold NV, lid van de
Raad van Bestuur van Arseus NV.
Robert Peek, Voorzitter Raad van Bestuur van Arseus NV: “In de afgelopen jaren heeft bij Arseus de
nadruk gelegen op de interne organisatie en acquisities binnen Europa. Met de acquisitie van het
Amerikaanse Gallipot in mei van dit jaar, heeft Fagron de eerste stap gezet als mondiale consolidator in
de niche markt van magistrale bereidingen. Er wordt op dit moment actief gezocht naar acquisities voor
Fagron in Scandinavië, Centraal- en Oost Europa, de Verenigde Staten, Canada en Latijns Amerika.
De verdere internationalisering van Arseus vraagt om een andere mix van ervaringen in de Raad van
Bestuur. Door zijn managementkwaliteiten en uitgebreide internationale ervaring is de heer Julien De
Wilde uitermate geschikt om vanuit de Raad van Bestuur een belangrijke rol te spelen in de verdere
internationale ontwikkeling van Arseus.
Mede namens de andere leden van de Raad van Bestuur wil ik de heer Marcel Colla hartelijk danken
voor zijn betrokkenheid en constructieve bijdrage aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.”
Julien De Wilde
Julien De Wilde (1944) behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit
Leuven (België). Vanaf 1969 oefende hij verschillende managementfuncties uit bij Texaco. In 1986 werd
hij benoemd tot lid van de Europese Raad van Texaco in New York. In 1988 ging hij het onderzoek- en
business development-centrum van Recticel leiden. Een jaar later trad hij toe tot het Directiecomité van
Alcatel-Bell. Hij droeg er de verantwoordelijkheid voor strategie en algemene diensten. Van 1995 tot
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1998 was Julien De Wilde CEO van Alcatel-Bell en van 1999 tot 2002 Executive Vice-President en lid van
het Directiecomité van Alcatel in Parijs, verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten, LatijnsAmerika, India en Afrika. Van 1 juli 2002 tot mei 2006 was hij CEO van de Bekaert Groep. Julien De
Wilde is momenteel Voorzitter van de Raad van Bestuur van Agfa Gevaert en Nyrstar, en lid van de Raad
van Bestuur van KBC Bank en Telenet.
Financiële kalender
10 januari 2011

Trading update vierde kwartaal 2010

16 februari 2011

Jaarcijfers 2010

8 april 2011

Trading update eerste kwartaal 2011

8 juli 2011

Trading update tweede kwartaal 2011

5 augustus 2011

Halfjaarcijfers 2011

10 oktober 2011

Trading update derde kwartaal 2011

Resultaten en trading updates worden om 07:30 uur gepubliceerd.
Profiel Arseus
Arseus is een multinationale groep van bedrijven die producten, diensten en concepten levert aan
professionals en instellingen in de gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten. De onderneming
is onderverdeeld in vier divisies en is actief in de markten van magistrale bereidingen voor de apotheek,
tandheelkundige producten, medische en chirurgische producten en medische IT-oplossingen. De
Belgische vennootschap Arseus NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussel
en NYSE Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van de Arseus groep worden aangestuurd
vanuit de Nederlandse vennootschap Arseus BV. Het hoofdkantoor van Arseus BV is gevestigd in
Rotterdam.
Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Director Corporate Communications
+31 88 33 11 222 (kantoor)
+31 6 536 91 585 (mobiel)
constantijn.van.rietschoten@arseus.com
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