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VETOQUINOL WINT DE PRIJS VOOR BESTE EUROPESE ONDERNEMING
(BEST EUROPEAN COMPANY) 2020 VAN ANIMAL PHARM
18 februari, 2021 (Lure, Frankrijk) - Vetoquinol kondigde eerder deze week aan dat het
werd bekroond door Animal Pharm met de onderscheiding voor "Beste Europese
Onderneming 2020”.
Het bedrijf werd uitgekozen dankzij zijn uitstekende jaar 2020. Volgens Animal
Pharm onderscheidde Vetoquinol zich financieel van de andere bedrijven en
diversifieerde het zijn productportfolio. Bovendien waren de prestaties vorig jaar des
te indrukwekkender door de moeilijke omstandigheden tijdens de pandemie.
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In 2020 rapporteerde Vetoquinol een omzet van € 427,5 miljoen, een stijging van
8,0% en kende zowaar een dubbelcijferige omzetgroei bij constante wisselkoersen.
Afgelopen zomer nam Vetoquinol de productfamilies Profender® en Drontal® over in
de EU en het VK, waarmee het zijn ambitie bevestigde om een belangrijke speler te
worden in het parasitaire segment in Europa. Bijgevolg kon het bedrijf zowel een
organische als externe groei optekenen in al zijn strategische regio’s. Tevens heeft
Vetoquinol de impact van de gezondheidssituatie van Covid-19 kunnen beperken
door de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers te vrijwaren. Zo kon de
onderneming alle industriële activiteiten voortzetten en haar klanten in 2020 op een
betrouwbare manier blijven bedienen.
Dirk Wuyts, Managing Director Europe, verklaart: "Tijdens het ongetwijfeld meest
uitdagende jaar van het voorbije decennium, zijn deze buitengewone prestaties het
resultaat van een lange weg naar “Excellence” die negen jaar geleden werd ingezet. Ik
ben de teams in Europa zeer dankbaar voor hun inzet en toewijding. Volledig ten
dienste staan van onze klanten bleek eens te meer de juiste aanpak om samen meer
te bereiken.”

OVER VETOQUINOL

Vetoquinol opgericht in 1933, groeide uit tot een toonaangevende internationale speler op het
gebied van diergezondheid en behoort momenteel tot de top 10 van de veterinaire
farmaceutische bedrijven wereldwijd.
Met het oog op optimale bescherming en welzijn voor zowel mens al dier, ontwikkelt,
produceert en verkoopt het familiebedrijf wereldwijd innovatieve diergeneesmiddelen,
aanvullende diervoeders en verzorgingsproducten voor zowel huis- als landbouwdieren.
Al meer dan 80 jaar wordt het streven naar groei van Vetoquinol ondersteund door sterke
waarden zoals teamgeest, vertrouwen en het delen van bedrijfscultuur en kennis met klanten:
dierenartsen, diereigenaren en veehouders.
Vandaag de dag heeft Vetoquinol, met 100 distributeurs en een directe aanwezigheid in 23
landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië, een wereldwijd netwerk ontwikkeld met
2.500 medewerkers.
Vetoquinol is sinds 2006 beursgenoteerd aan Euronext Parijs (code: VETO).
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