TheraVet breidt productlijn botvervangers uit
TheraVet en Graftys verlengen hun partnerschap

Gosselies (Wallonië, België), 02 november 2021 - 7.30 uur CEST - TheraVet (ISIN:
BE0974387194 - ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf dat actief is in de behandeling van
bot- en gewrichtsbehandelingen voor huisdieren, maakt vandaag de vernieuwing en verlenging
bekend van de exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst met Graftys, evenals de
toevoeging aan de portefeuille van TheraVet van een makkelijk injecteerbare
botvervanger.
Dankzij de verlenging van het partnerschap met Graftys voegt TheraVet een makkelijk
injecteerbaar botcement toe aan zijn BIOCERA-VET®-gamma. Deze nieuwe botvervanger heeft,
vergeleken met de andere producten in het TheraVet-gamma, een heel lage viscositeit en kan
daardoor makkelijk op afstand in een gesloten botholte geïnjecteerd worden, waardoor hij perfect
voor minimaal invasieve bottransplantaties geschikt is. Dit botsubstituut is een macroporeus,
resorbeerbaar en zelfhardend cement met een ongeëvenaarde injecteerbaarheid die specifieke
chirurgische ingrepen aanzienlijk vergemakkelijkt. Ondanks de hoge injecteerbaarheid heeft dit
product een mechanische weerstand die vergelijkbaar is met dat van trabeculair bot, terwijl het
snel geresorbeerd en vervangen wordt door nieuw bot van goede kwaliteit. De toevoeging van dit
nieuwe product aan de portefeuille van TheraVet vormt een nieuwe fase in de aanhoudende
inspanningen van TheraVet om het aanbod aan zijn netwerk van orthopedische chirurgen te
verbeteren. De hernieuwde en verlengde overeenkomst behoudt dezelfde principes van de vorige,
met een verschuiving qua productaanbod van een kostprijs plus model naar een prijslijstmodel,
aangevuld met een bescheiden percentage aan royalty's. ”
Enrico Bastianelli, chief executive officer van TheraVet: “De vernieuwing en verlenging van het
partnerschap met Graftys maakt ook een einde aan het eerder gecommuniceerde meningsverschil
over de intellectuele eigendom van beide ondernemingen, zonder dat iets aan de intellectuele
eigendom van TheraVet is gewijzigd.
About TheraVet SA
TheraVet is a veterinary biotechnology company specialising in osteoarticular treatments for animals. The
Company develops targeted, safe and effective treatments to improve the quality of life of pets suffering from
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osteoarticular diseases. For pet owners, the health of their pets is a major concern and TheraVet’s mission
is to address the need for innovative and curative treatments. TheraVet works closely with international
opinion leaders in order to provide a more effective response to ever-growing needs in the field of veterinary
medicine. TheraVet is listed on Euronext Growth® Paris et Brussels, its head office is in Gosselies, Belgium,
and it has a subsidiary in the US.
For more information, visit www.thera.vet
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