Arseus Medical
Arseus Medical is distributeur van apparatuur en verbruiksgoederen aan de medische sector (ziekenhuizen, artsen-specialisten,
rusthuizen) en leverancier van bijbehorende diensten. Vanuit zijn hoofdkantoor in Bornem (België), is Arseus vandaag actief in vier
segmenten, nl. oogheelkunde, gespecialiseerde medische apparatuur, bandagisterie en toelevering aan eerstelijnszorg. In elk van deze
vier segmenten heeft de onderneming een leidende positie en een sterke basis om verder te groeien en in aanpalende markten uit te
breiden.

When ambition meets ambition
De afgelopen jaren heeft Arseus Medical gewerkt aan het opzetten van een sterke structuur, een heldere segmentatie en een aantal
uitbreidingen waaronder 3 complementaire overnames. Bijgevolg heeft de onderneming een leidende positie en een sterke basis om
verder te groeien en in aanpalende markten uit te breiden.
In elk van deze segmenten zijn er nog tal van mogelijkheden, waarop we in de nieuwe structuur doortastender zullen kunnen
inspelen, zoals bijvoorbeeld het commercialiseren van innovaties en nieuwe zorgmodellen, het overnemen van interessante
complementaire bedrijven, en het uitbreiden van onze dienstverlening. Hierdoor zullen we van Arseus een nog meer waardevolle
partner kunnen maken voor klanten, leveranciers en personeel.

Together,
we build
a leading
company

Arseus Medical wil inspelen op de toenemende zorgvraag van een vergrijzende populatie en
technologische ontwikkelingen die toelaten om betere zorg aan een lagere kost te leveren. Wij zullen
Arseus ondersteunen in zijn ambitie om zowel organisch te groeien als via overnames in een aantal
gespecialiseerde sectoren in binnen- en buitenland. Ook de verdere internationalisering van de
onderneming is een prioriteit, met de Nederlandse markt als primaire focus. Daarnaast heeft de
onderneming ook de ambitie om de consolidatie in de Benelux te leiden dat tot op heden een eerder
gefragmenteerde markt was. Onze ervaring in MedTech en Health Care Services is een waardevolle
aanvulling voor Arseus Medical, dat zich daardoor gesterkt voelt in zijn strategisch plan.
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