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 TheraVet maakt voor het eerste semester van 2021 zijn 

financiële resultaten bekend en geeft een stand van zaken 

over de ontwikkeling van zijn activiteiten 

Gosselies (Wallonië, België), 22 september 2021 - 17.45 uur CEST - TheraVet (ISIN-code: 
BE0974387194 - ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf dat actief is in de behandeling van 
osteoarticulaire aandoeningen bij huisdieren, kondigt vandaag zijn halfjaarresultaten voor de 
periode tot en met 30 juni 2021 aan en geeft een update over de ontwikkeling van zijn activiteiten. 
               

Belangrijkste gebeurtenissen van de periode: 

 

 Positieve resultaten van VISCO-VET voor zijn twee beoogde indicaties, osteoartritis bij 
honden en deficiëntie van de voorste kruisbanden; 
 

 Commerciële lancering van BIOCERA-VET voor botchirurgie; 
 

 Positieve resultaten van BIOCERA-VET bij botchirurgie voor artrodese bij honden; 
 

 Gebruik van BIOCERA-VET in een globale aanpak van de behandeling van osteosarcoom 
bij honden. 

 

Financiële resultaten voor het eerste semester van 2021 
 

Financiële informatie per 30 juni 2021   

in € (Belgische boekhoudnormen)(1) 30-juni-21 30-juni-20 

Omzet 1.943 0 

Overige opbrengsten 1.065.438 363.572 

Totale bedrijfsopbrengsten 1.067.381 363.572 

Kosten en lasten  -1.708.898 -502.208 

Waarvan uitzonderlijke kosten IPO  -170.491 0 

EBITDA -641.517 -138.636 

Toevoegingen aan afschrijvingen en 
waardeverminderingen  

- 336.472 - 3.299 

EBIT -977.989 -141.935 

Belastingen en taksen -468 -150 

Operationeel resultaat  -978.457 -142.085 

Financieel nettoresultaat 208.176 -6.208 

Nettoresultaat -770.281 -148.292 

Netto cashpositie 7.247.645 2.315.136 
(1) De voorgelegde rekeningen werden niet gecontroleerd door de Financiële  
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TheraVet heeft in de eerste helft van zijn boekjaar 2021 in de lijn der verwachtingen zijn 
allereerste omzet geboekt. Dit is een gevolg van de effectieve lancering op 1 april jongstleden, 
enkel in België, van BIOCERA-VET. In « Overige opbrengsten », heeft de onderneming onder meer 
opbrengsten van +0,91 miljoen euro geboekt door de activering van de ontwikkelingskosten voor 
de programma’s BIOCERA-VET en VISCO-VET. De stijging van de post Kosten en lasten 
weerspiegelt, overeenkomstig het ontwikkelingsplan dat werd voorgesteld bij de 
beursintroductie, de ontwikkeling van de klinische programma's en de toename van de 
personeelskosten als gevolg van de opbouw van de structuur van de onderneming, in het 
bijzonder de aanwerving van werknemers en een commerciële directeur, die zal toezien op de 
commerciële lanceringen. Tot slot omvatten de bedrijfskosten de eerste afschrijvingen van het 
terugvorderbare voorschot voor de ontwikkeling van BIOCERA-VET Bone Surgery en VISCO-VET, 
wat het bedrijfsresultaat op -0,98 miljoen euro brengt, en het nettoresultaat op -0,77 miljoen euro. 

Dankzij de geslaagde beursintroductie bedragen de beschikbare kasmiddelen per 30 juni 2021 
7,25 miljoen euro.  

Gebeurtenissen na de afsluiting op 30 juni 2021 

Positieve veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van de klinische proof-of-
conceptstudie naar VISCO-VET voor de behandeling van osteoartritis bij honden 

Op 8 september 2021 publiceerde de onderneming positieve veiligheids- en 
werkzaamheidsresultaten van de klinische proof-of-concept studie naar VISCO-VET voor de 
behandeling van osteoartritis bij honden. VISCO-VET, de visco-regenererende gel van TheraVet, 
werd onderzocht in een prospectieve, niet-gecontroleerde klinische proof-of-conceptstudie bij 
gezelschapshonden. De honden werden behandeld met een eenmalige intra-articulaire injectie en 
werden gedurende drie maanden maandelijks opgevolgd. Er werden twintig (20) honden 
opgenomen in de studie, waarvan er zestien (16) de studie hebben voltooid en de intention-to-
treat populatie (ITT) vormen.  

De resultaten van deze proof-of-concept studie tonen de duurzame en statistisch significante 
effecten van VISCO-VET aan op de verbetering van de mobiliteit en de vermindering van de pijn 
bij honden met osteoartritis tot drie maanden na een eenmalige intra-articulaire injectie. 

 

Start van de Europese klinische multicenterstudie naar VISCO-VET voor de behandeling 
van osteoartritis bij honden  

Op 10 september 2021 kondigde de onderneming de start aan van de Europese klinische 
multicenterstudie naar VISCO-VET voor de behandeling van osteoartritis bij honden. 

VISCO-VET, de visco-regenererende gel van TheraVet, wordt onderzocht in een prospectieve, 
gerandomiseerde, dubbelblinde en gecontroleerde multicentrische studie bij gezelschapshonden. 
In de studie zal het potentieel worden nagegaan van een eenmalige intra-articulaire injectie met 
VISCO-VET in het knie- of ellebooggewricht op de verbetering van de mobiliteit en de 
vermindering van de pijn bij honden met osteoartritis in vergelijking met een niet-behandelde 
controlegroep. De patiënten zullen gedurende drie maanden worden opgevolgd. 

In totaal zullen 154 gezelschapshonden worden opgenomen in de studie, verdeeld over de 
20 studiecentra in 4 verschillende landen: Frankrijk, Nederland, Portugal en Polen. De studie 
werd al goedgekeurd in Frankrijk en Nederland, en de onderneming is onlangs begonnen met de 
opstart van de studiesites in die landen. In de andere landen wordt de goedkeuring in de komende 
weken verwacht. De behandeling van de eerste patiënt is gepland voor oktober 2021. 

In het tweede kwartaal van 2022 zal een update worden gegeven over de werving van patiënten, 
en later zullen ook de tussentijdse analyseresultaten worden bekendgemaakt. 
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Vestiging van TheraVet in het Biopark Charleroi Brussels South 

De geavanceerde technologie- en industriecampus Biopark Charleroi Brussels South is het ideale 
ecosysteem om de activiteiten van TheraVet voor de behandeling van osteoarticulaire 
aandoeningen bij gezelschapsdieren verder te ontwikkelen. De onderneming zal er heel wat 
relaties en samenwerkingen kunnen uitbouwen met alle spelers die actief zijn op het vlak van 
biotechnologische innovatie en zal toegang krijgen tot de fundamentele onderzoeken en de 
laboratoriuminfrastructuur van de ULB en UMONS en ook tot de steun voor jonge ondernemingen 
dankzij de units die zich bezighouden met de bevordering van technologisch onderzoek, 
huisvestingsvraagstukken en opleidingen in nieuwe technologieën. 

 

Volgende operationele mijlpalen voor de tweede helft van 2021 

 
• Resultaten van de klinische studie naar BIOCERA-VET als alternatieve behandeling voor 

osteosarcoom bij honden; 
• Lancering van BIOCERA-VET- botchirurgie in Frankrijk en Nederland. 

 

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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