TheraVet versterkt zijn corporate governance met de komst
van drie nieuwe onafhankelijke bestuursleden
Simon Wheeler wordt gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder en zal de raad van
bestuur van TheraVet voorzitten
Nesya Goris en Christian Schirvel treden ook toe tot de raad, respectievelijk als
onafhankelijk bestuurder en als onafhankelijk waarnemer
Gosselies (Wallonië, België), 16 december 2021 – 7.30 u. CET – TheraVet (ISIN:
BE0974387194 - ticker: ALVET), een biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in
osteoarticulaire behandelingen voor dieren, versterkt zijn corporate governance door twee
nieuwe onafhankelijke bestuurders (Simon Wheeler en Nesya Goris) en een onafhankelijke
waarnemer (Christian Schirvel) te coöpteren. Hun benoeming in de raad van bestuur moet wel nog
worden goedgekeurd tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering. Simon Wheeler zal tevens
Lofti Yelles vervangen als voorzitter van de raad van bestuur van TheraVet.
Enrico Bastianelli, CEO van TheraVet: “Wij zijn tevreden dat drie nieuwe onafhankelijke leden van
het niveau van Simon Wheeler, Christian Schirvel en Nesya Goris toetreden tot onze raad van bestuur.
Wij zijn ervan overtuigd dat hun ervaring in zowel grote als kleinere bedrijven in de
diergeneeskundesector en hun expertise op het gebied van diergezondheid waardevolle troeven
zullen blijken voor onze verdere strategische ontwikkeling.”
Dierenarts en doctor Simon Wheeler, BVSc, PhD: "Het is een eer om te kunnen toetreden tot de
raad van bestuur van TheraVet. Onder leiding van Enrico Bastianelli en met een raad van bestuur
onder Lotfi Yelles Chaouche heeft het team al grote dingen verwezenlijkt. Wij zijn uiteraard heel
enthousiast over de toekomst van TheraVet, nu het bedrijf een commercialiseringsfase ingaat en
tegelijk ook de klinische ontwikkeling van zijn portefeuille bestaande uit diergeneeskundige
producten voortzet. Ik heb er alle vertrouwen in dat het harde werk van het team van TheraVet ook
in de toekomst fantastische resultaten zal opleveren voor huisdieren en hun baasjes, samen met de
dierenartsen die hen klinische kwaliteitszorg verlenen."
Dr. Nesya Goris, doctor in de veterinaire wetenschappen, PhD: “De behandelingen die TheraVet
ontwikkelt en aanbiedt voor bot- en gewrichtensaandoeningen hebben het potentieel om een
belangrijke impact te hebben op de levenskwaliteit van katten, honden en paarden, en het is mij een
waar genoegen daar getuige van te kunnen zijn en hopelijk ook aan dat verhaal te kunnen bijdragen.”
Dierenarts Christian Schirvel, DVM, MSc: “Ik ben heel blij dat ik kan toetreden tot de raad van
bestuur van TheraVet. Ik werk al meer dan dertig jaar in de veterinaire farmaceutische sector en heb
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meegewerkt aan tal van projecten in verband met chirurgie in het algemeen, oncologie en
osteoartritis, stuk voor stuk snelgroeiende segmenten die inspelen op grote onbeantwoorde behoeften
waarin TheraVet zijn activiteiten opbouwt. Ik zal dus mijn kennis van de dierengezondheidsmarkt en
van al wie er actief in is, aanwenden om dit veelbelovende biotechnologiebedrijf te helpen de juiste
strategische beslissingen te nemen om zich te ontwikkelen, de juiste projecten te kiezen,
partnerschappen op te bouwen en zijn huidige en toekomstige marketingaanpak voor zijn producten
te bepalen.”
Biografie van de nieuwe leden van de raad van bestuur
Dr. Simon Wheeler, BVSc, PhD, DECVN, FRCVS, is een deskundige op het gebied van
dierengezondheid en diergeneeskunde. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring bij grote
farmaceutische groepen, waar hij diverse leidinggevende functies heeft bekleed. Daarnaast heeft
hij ook meer dan 20 jaar ervaring in de academische wereld. Dr. Wheeler behaalde een doctoraat
in diergeneeskunde aan het Royal Veterinary College en een MBA aan de Open University Business
School. De afgelopen 19 jaar was hij algemeen directeur van Veterinary Neurology Ltd. en voordien
werkte hij zes jaar als algemeen directeur van de Zwitserse farmaceutische groep Novartis Animal
Health. Dr. Wheeler is ook voorzitter van de academische raad van de European School of
Veterinary Postgraduate Studies.
Dr. Nesya Goris, PhD, is medeoprichter en chief development officer van ViroVet. Ze behaalde een
master in de Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven en een doctoraat in de
diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Nadat ze haar carrière was begonnen bij het
belangrijkste Belgische laboratorium voor dierenziekten, werkte ze zes jaar als chief scientist bij
Okapi Sciences, voordat het werd overgenomen door Aratana Therapeutics, waar ze later VP
Discovery Research werd en meewerkte aan de commerciële lancering van Galliprant, een
behandeling voor osteoartritis bij honden. Momenteel is dr. Goris technisch en reglementair
directeur bij Animab BV. Ze is tevens onafhankelijk consultant bij LifeSciences Consulting BV, lid
van Flanders Vaccin, redacteur voor het wetenschappelijke tijdschrift Antiviral Research en docent
aan de Katholieke Universiteit Leuven in België.
Dr. Christian Schirvel, DVM, MSc, heeft een heel ruime ervaring op het vlak van
dierengezondheid, die hij de voorbije dertig jaar opdeed bij farmaceutische concerns zoals
Mérieux, Merial, Vétoquinol, Novartis en Elanco. Voor hij toetrad tot de raad van bestuur van
TheraVet was hij Head of Business Development and Licensing (EMEA and APAC) bij Elanco. Hij
werkte ook bijna zeven jaar voor de Zwitserse farmaceutische groep Novartis Animal Health als
Head of Business Development and Licensing voor parasiticiden en therapeutische producten.
Voordien werkte Christian negen jaar bij Rhône Mérieux, waar hij verschillende sleutelfuncties
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bekleedde, onder meer Head of Strategic Development. Hij behaalde zijn diploma aan de
universiteit van Luik in België.

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 heeft een notering aan Euronext Growth ® Brussel en Parijs, heeft
zijn hoofdkantoor in Gosselies, Belgie, en heeft een dochteronderneming in de Verenigde Staten.
Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website
Of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter
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