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CERES PHARMA REALISEERT EERSTE BUITENLANDSE OVERNAME.  

MET DE OVERNAME VAN CEUMED WORDT CERES PHARMA 

METEEN ACTIEF IN 6 LANDEN IN CENTRAAL EN OOST-EUROPA. 

 

MERELBEKE, 5 oktober 2018 – Ceres Pharma uit Merelbeke, een sterk groeiend farmaceutisch 

bedrijf, actief in Healthcare & Wellbeing OTC-producten, heeft het Hongaarse Ceumed kft (Central 

European Medical) overgenomen. Door deze eerste buitenlandse overname opent Ceres Pharma 

de poort naar de Centraal- en Oost-Europese markt. “We waren al een tijdje op zoek naar 

opportuniteiten in deze regio, omdat onze sector in deze regio een enorme groeimarge heeft”, 

vertelt Mario Debel, CEO van Ceres Pharma. “Met Ceumed hebben we in Centraal Europa een 

bedrijf gevonden dat volledig bij onze filosofie en visie past én bovendien ook aansluit bij het 

productengamma dat wij daar willen verdelen.” De prijs van deze overname wordt niet bekend 

gemaakt. 

 

Naast een sterke interne groei heeft Ceres Pharma recent een groeispurt gemaakt. Het bedrijf van 

aandeelhouders Marc Coucke en Mario Debel kocht het gamma vrouwengeneesmiddelen over van 

het beursgenoteerde Mithra. Daardoor kreeg Ceres Pharma er in één beweging 25 geneesmiddelen 

bij waaronder Deso, Noranelle, Louise, Anais, Daphne, Helen, Laclimella etc.. . Meteen goed voor een 

verdubbeling van de omzet. “Tot voor kort was het grootste deel van de omzet afkomstig van onze 

Healthcare & Wellbeing producten zoals Etixx, Flexipure, CalxPlus, X-Slim, Stresspure, Primrose, etc... 

Met de overname van het gamma van Mithra werden we meteen ook marktleider op het domein van 

anticonceptie en menopauze – producten, maar we wilden ook geografisch uitbreiden,” aldus CEO 

Mario Debel. 

 

Die uitbreiding komt er nu door de overname van Ceumed in Hongarije. Ceumed is een bedrijf met 

een sterke focus op verzorgingsproducten voor baby’s en jonge moeders. De voorbije jaren 

ontwikkelt het zich in de regio ook steeds meer tot één van de belangrijkste verdelers van para-

farmaceutische producten in andere categorieën zoals ondermeer anti-luizenproducten, 

dermatologische verzorgingsproducten, enz… . De hoofdzetel van Ceumed is gevestigd in Boedapest 

(Hongarije), maar het bedrijf heeft ook vestigingen in vijf andere landen in Centraal Europa (Tsjechië, 

Slovakije, Bulgarije, Servië en Roemenië), waar het 45 mensen tewerkstelt. 

 

Ildiko Balazsi is General Manager van Ceumed. Zij blijft ook na de overname aan boord van het 

bedrijf : “We zijn bijzonder trots dat we voortaan deel kunnen uitmaken van een grotere groep zoals 

Ceres Pharma met hoge groeiambities en dezelfde ethische waarden. Samen staan we sterker in de 

verdere ontwikkeling naar innovatieve producten en verdere geografische uitbreiding in de regio.” 



 

Mario Debel: “Vooral het sterke en uitgebreide sales- en marketingnetwerk van Ceumed zal ons 

helpen om onze eigen producten te introduceren in deze regio, waar de markt momenteel jaarlijks 

“double digit” aangroeit. Deze ambitieuze partner staat garant voor een hele resem synergiën in onze 

OTC en geneesmiddelenportefeuille, welke deze overname bijzonder uniek maakt.” 
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