TheraVet ondertekent belangrijke distributieovereenkomst
met verdeler van orthopedische en chirurgische
instrumenten Veterinary Instrumentation
Distributieovereenkomst voor de nieuwe BIOCERA-VET®-productlijn, met daarin
Surgery - Ready to Use, Osteosarcoma Ready to Use, Granules & Smartgraft - in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland
Marketing- en verkoopondersteuning voor de nakende commerciële lancering van
deze producten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Gosselies (Wallonië, België), 10 mei 2022 – 07.30 u. CEST – TheraVet (ISIN: BE0974387194
- ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf in de behandeling van osteoarticulaire aandoeningen
bij huisdieren, kondigt vandaag de ondertekening aan van een exclusieve
distributieovereenkomst met Veterinary Instrumentation (Vi), een mondiaal actieve
diergeneeskundige onderneming die gespecialiseerd is in orthopedie en chirurgische
instrumenten. Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor de distributie van de BIOCERAVET®-productlijn in het Verenigd Koninkrijk, de op twee na grootste Europese markt met meer
dan 16 miljoen huisdieren (honden en katten), en in Ierland.
Enrico Bastianelli, chief executive officer van TheraVet: “Veterinary Instrumentation, dat
voornamelijk actief is op het vlak van dierenchirurgie en orthopedie, is de partner bij uitstek om snel
veel klanten en gebruikers van BIOCERA-VET te bereiken. Met deze belangrijke overeenkomst kan
TheraVet die belangrijke dierenmarkt.”
Veterinary Instrumentation zal zoals in de overeenkomst is vastgelegd zijn eigen verkoop- en
marketingapparaat op veterinair vlak inzetten om de BIOCERA-VET®-producten in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland te promoten en te verdelen.
Deze distributieovereenkomst omvat de producten die onlangs aan het assortiment
botvervangers van TheraVet zijn toegevoegd, met name BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready To
Use, BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready To Use, BIOCERA-VET® Granules en BIOCERA-VET®
SmartGraft. De commercialisering van de producten, die perfect voorzien in de behoeften van
dierenartsen qua gebruiksgemak, naleving van de huidige normen en resultaten, zal naar
verwachting in de komende weken worden opgestart.
Over TheraVet nv
TheraVet is een bedrijf voor diergeneeskundige biotechnologie dat gespecialiseerd is in bot- en
gewrichtsbehandelingen bij dieren. De onderneming ontwikkelt veilige en doeltreffende, doelgerichte
behandelingen om de levenskwaliteit van gezelschapsdieren met bot- en gewrichtsaandoeningen te
verbeteren. Baasjes zijn heel bekommerd om de gezondheid van hun gezelschapsdieren en de missie van
TheraVet bestaat eruit om in de behoefte aan innovatieve en genezende behandelingen te voorzien.
TheraVet werkt nauw samen met internationale opinieleiders om beter in te spelen op de steeds grotere
behoeften aan diergeneeskunde. TheraVet is genoteerd op Euronext Growth® Parijs en Brussel, heeft haar
hoofdkantoor in Belgie (Gosselies) en een Amerikaanse dochteronderneming in Texas.
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Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter.
Over Veterinary Instrumentation
Veterinary Instrumentation werd opgericht in 1986 en is een wereldwijde diergeneeskundige onderneming
die gespecialiseerd is in orthopedische en chirurgische instrumenten. Met een portefeuille van meer dan
5.000 producten, een dynamisch en uitgebreid assortiment van chirurgische en orthopedische
instrumenten en producten voor gewrichtschirurgie en de fixatie van fracturen, hebben
dierenartsenpraktijken en gebruikers de mogelijkheid hun klinische dienstverlening via één
gerenommeerde aanbieder te consolideren en verbeteren. De kwaliteit en de doeltreffendheid blijkt uit de
19.000 producten van VI die elk jaar worden ingeplant. Veterinary Instrumentation heeft zijn hoofdkantoor
in Sheffield, in het Verenigd Koninkrijk, en levert aan meer dan 65 landen over de hele wereld.
Meer informatie over Veterinary Instrumentation vindt u op veterinary-instrumentation.co.uk/.
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