BIOCERA-VET® gelanceerd in Frankrijk en Nederland
Commerciële lancering van BIOCERA-VET® in Frankrijk en Nederland, zoals
gepland
Eerste verkopen in die landen geboekt
Gosselies (Wallonië, België), 21 oktober 2021 - 7.30 uur CEST - TheraVet (ISIN:
BE0974387194 - ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf in de behandeling van bot- en
gewrichtsaandoeningen bij gezelschapsdieren, maakt vandaag bekend dat het BIOCERAVET® - Bone Surgery op de Franse en Nederlandse markt heeft gebracht.
Na de geslaagde lancering van BIOCERA-VET® in België eerder dit jaar zet TheraVet zijn Europese
commerciële expansiestrategie zoals gepland voort met de lancering in Frankrijk en Nederland,.
TheraVet heeft in die landen zijn eerste verkopen al geboekt.
Met deze nieuwe stap betreedt TheraVet een markt van meer dan 25 miljoen gezelschapsdieren
(honden en katten): alleen al Frankrijk is met 22 miljoen honden en katten1 de op een na grootste
markt voor huisdieren in Europa.
Enrico Bastianelli, chief executive officer van TheraVet: “We zijn verheugd met de eerste
verkopen van BIOCERA-VET® in Frankrijk en Nederland, waarmee de commercialisering in die
landen een feit is. Die lanceringen, vooral in Frankrijk, de op een na grootste orthopedische markt
van Europa, zijn belangrijke commerciële mijlpalen."
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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