TheraVet ondertekent een distributieovereenkomst met
Nuzoa, een toonaangevende Spaanse distributeur van
diergeneeskundige producten en diensten
Exclusieve distributieovereenkomst voor de volledige nieuwe BIOCERA-VET® lijn in
Spanje
Nuzoa's sales force ter ondersteuning van de commercialisering
Commerciële lancering start vroeger dan verwacht

Gosselies (Wallonië, België), 30 mei 2022 – 07.30 uur 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 Nuzoa, een toonaangevende Spaanse distributeur van
diergeneeskundige producten en diensten. Die overeenkomst vormt een belangrijke stap
vooruit in de distributie van de BIOCERA-VET®-productlijn in Spanje, een van de grootste vijf
Europese markten voor huisdieren (naast Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië),
met zo'n 6,7 miljoen honden en 3,7 miljoen katten1. Dankzij dit partnerschap kan de onderneming
haar producten zo'n zes maanden eerder dan gepland lanceren in Spanje.
Conform de overeenkomst zal Nuzoa zijn eigen verkoop- en marketingapparaat in het veterinaire
domein inzetten om de BIOCERA-VET®-producten te promoten en te verdelen in Spanje. Nuzoa
heeft in 2021 een omzet van ongeveer 135 miljoen euro geboekt en telt 260 werknemers.
Enrico Bastianelli, chief executive officer van TheraVet: “Wij zijn verheugd dat we met Nuzoa
kunnen samenwerken voor de distributie van onze BIOCERA-VET®-lijn in Spanje. Dankzij dit
partnerschap en de commerciële sterkte van Nuzoa kunnen we dierenartsen nu heel actief
benaderen. We zullen in de behoeften van de diergeneeskundige professionals kunnen voorzien door
hen ons volledige gamma van BIOCERA-VET®-producten aan te bieden.”
Deze distributieovereenkomst omvat de producten die onlangs aan het assortiment
botvervangers van TheraVet zijn toegevoegd, met name BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU
(2 referenties), BIOCERA-VET® Smartgraft (4 referenties), BIOCERA-VET® Granules
(3 referenties), BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU (2 referenties). Die producten voorzien
perfect in de behoeften van dierenartsen qua gebruiksgemak, naleving van de huidige normen en
resultaten.
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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.
Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter.
Over Nuzoa
Nuzoa is een samenwerkingsverband van vijf distributeurs: ELASA, LLANERA, MAIPE, GOIKO, NORVET,
later aangevuld met FARMA VET BALEAR, SERGAVE, NAYECO, LABOPAT en DOGERTY. Het is een nieuw
merk, dat meer dan dertig jaar ervaring en specialisatie samenbrengt om samen de toekomst van de
diergezondheid te veranderen. De naam NUZOA werd geboren als een weerspiegeling van onze visie, "Nu"
geeft het concept van nieuwheid en innovatie weer en "Zoa" verwijst naar onze ervaring en specialisatie in
de dierenwereld. In 2020 had Nuzoa 120 mensen in dienst en een omzet van 75 M€ (55% Vee en 45%
Veehouderij). In 2021 zal Nuzoa een aanzienlijke groei laten zien met 260 werknemers en een omzet van
ongeveer 135 M€.
Voor meer informatie bezoek de website van Nuzoa.
Over BIOCERA-VET
In nauwe samenwerking met een internationaal wetenschappelijk comité heeft THERAVET® een nieuwe
lijn van calciumfosfaat en biologische botvervangers ontwikkeld: BIOCERA-VET®. BIOCERA-VET® is een
volledig gamma van innovatieve, gebruiksvriendelijke, efficiënte en kosteneffectieve botvervangers die
kunnen worden gebruikt bij botoperaties waarbij een bottransplantaat nodig is, en als palliatief alternatief
bij de behandeling van osteosarcoom bij honden. Op basis van bijzonder veelbelovende klinische resultaten
maakt deze lijn betere, makkelijkere en efficiëntere orthopedische chirurgie mogelijk.
BIOCERA-VET® omvat verschillende lijnen:
➢ BIOCERA-VET® BONE SURGERY RTU, gebruiksklaar, heel injecteerbaar, zelfhardend
calciumfosfaatcement
➢ BIOCERA-VET® SMARTGRAFT, een natuurlijk osteoconductief bottransplantaat
➢ BIOCERA-VET® GRANULES, een betaalbaar biocompatibel botsubstituut op basis van calciumfosfaat
➢ BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, een gebruiksklaar, heel injecteerbaar botsubstituut op basis van
calciumfosfaat voor cementoplastie
Meer informatie, vindt u op de website van BIOCERA-VET.
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