TheraVet versterkt zijn commerciële slagkracht in Frankrijk na het
afsluiten van een belangrijk distributieakkoord voor BIOCERA-VET®
TheraVet kondigt de ondertekening van een distributieovereenkomst voor de
producten BIOCERA-VET®-BS en BIOCERA-VET®-OSA met een van de voornaamste
verdelers van gezondheidsproducten voor dieren in Frankrijk aan
TheraVet beschikt hiermee over een belangrijke commerciële hefboom om de
commercialisering van BIOCERA-VET® in Frankrijk te versnellen
Gosselies (Wallonië, België), 18 januari 2022 - 7.30 uur CEST - TheraVet (ISIN-code:
BE0974387194 - ticker: ALVET), een baanbrekend biotechnologiebedrijf dat osteoarticulaire
aandoeningen bij huisdieren behandelt, maakt bekend dat het vandaag een niet-exclusieve
distributieovereenkomst voor zijn botsubstituut BIOCERA-VET® in Frankrijk heeft
ondertekend met dierenartsencoöperatieve Centravet, een van de belangrijkste
distributeurs en groothandelaars van diergezondheidsproducten in Frankrijk. De
overeenkomst heeft betrekking op de twee productlijnen: BIOCERA-VET®-Bone Surgery (BS) en
BIOCERA-VET®-Osteosarcoma (OSA).
TheraVet bouwt aan de verdere commerciële ontplooiing in zijn strategische regio’s via zowel de
oprichting van een eigen verkoopteam als via partnerschappen met vooraanstaande
distributeurs, die de verspreiding van het product kunnen versnellen doordat hun netwerk al het
volledige territorium bestrijkt. In deze context, na de aankondiging van de lancering van
BIOCERA-VET®-BS in oktober en BIOCERA-VET®-OSA in december, versterkt TheraVet zijn
afzetmogelijkheden door een distributieovereenkomst te ondertekenen met Centravet, dat
behoort tot de grootste distributeurs van diergezondheidsproducten in Frankrijk met meer dan
5.000 Franse dierenartsen als klanten.
TheraVet beschikt vanaf nu over een krachtige hefboom om het gamma van BIOCERA-VET® te
commercialiseren op de op één na grootste markt van huisdieren in Europa, met een populatie
van 22 miljoen honden en katten1.
Enrico Bastianelli, algemeen directeur van TheraVet: "Deze overeenkomst met een
vooraanstaande partner als Centravet vormt een grote hefboom voor BIOCERA-VET® op de Franse
markt. Ze is ook een mooi voorbeeld van de commerciële strategie die wij in onze doellanden beogen:

1

Jaarverslag 2020 van het Europees Verbond van de Huisdiervoederindustrie

Pagina 1 van 2

een eigen verkoopteam uitbouwen om de band met de dierenartsen te behouden, terwijl we ook een
beroep doen op distributeurs met een uitgebreid netwerk om de penetratie van onze producten te
versnellen. »
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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 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

Over Centravet
Centravet is een cooperatie van dierenartsen die actief is als groothandelaar en distributiecentrale. Ze
biedt haar dierenartsen-cooperanten logistieke diensten, ondersteuning voor hun activiteit en digitale
oplossingen voor de ontwikkeling van hun dierenkliniek.
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