PERSBERICHT

Brocacef B.V. neemt alle activiteiten over van Vetin-Aacofarma

Maarssen, 1 mei 2018 – Brocacef Veterinaire Diensten, onderdeel van Brocacef B.V., heeft vanaf
vandaag alle activiteiten overgenomen van Vetin-Aacofarma (Vetin). Vetin richt zich op
dierenartsen met verkoop en advies van disposables, medische instrumenten, medical equipment,
praktijkinrichting en diervoeding. Door het samenvoegen van beide bedrijven verstevigt Brocacef
haar positie in de veterinaire groothandelsmarkt en zet het bedrijf een cruciale stap in de ambitie
om de best gewaardeerde en relevante partner te worden voor dierenartsen in Nederland.
Met de overname van de activiteiten van Vetin is Brocacef Veterinaire Diensten nu een
toonaangevende partij in de veterinaire markt met een landelijk dekkend eigen logistiek netwerk en
een compleet, geïntegreerd aanbod van (farmaceutische) producten en diensten. Hierdoor kan
aan dierenartsen alle ondersteuning geboden worden die zij nodig hebben voor een optimale
bedrijfsvoering.
Gerard Mulder, groepsdirecteur groothandel Brocacef B.V., is enthousiast over deze uitbreiding:
‘‘Brocacef is sinds twee jaar actief in de veterinaire markt en volgt een sterk groeipad. Vanaf
vandaag is Brocacef Veterinaire Diensten de tweede volgesorteerde veterinaire groothandel. Met
het samenvoegen van Vetin en Brocacef combineren we het sterke ondernemerschap en de
persoonlijke benadering van Brocacef met de servicegerichte en technische ondersteuning, zoals
het Medical Equipment Service Centre, van Vetin. We zijn er van overtuigd dat deze sterke
combinatie een impuls geeft aan het sterk veranderende veterinaire landschap in Nederland.’’
Vetin’s voormalig eigenaren Germaine de Louwere en Koen Sollie zijn blij met de combinatie: ‘’We
hebben in 12 jaar Vetin uitgebouwd tot een servicegericht bedrijf met veel kennis en aandacht voor
de klant. We bouwen graag mee aan de verdere groei van Brocacef.’’

Over Brocacef Groep
Brocacef Groep, gevestigd in Maarssen, is een groep van ondernemingen actief op het gebied van de gezondheidszorg.
Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep
apotheek- en farmaceutische zorgconcepten. Bij Brocacef Groep werken ca. 5.000 medewerkers. Het is onderdeel van
de PHOENIX group in Mannheim met vestigingen in 26 landen en ruim 30.000 medewerkers en van McKesson dat
gevestigd is in San Francisco. McKesson heeft ca. 70.000 medewerkers. Meer informatie vindt u op www.brocacef.nl en
op www.brocacefveterinairediensten.nl.
Over Vetin
Vetin-Aacofarma richt zich op dierenartsen met verkoop en advies van disposables, medische instrumenten, medical
equipment, praktijkinrichting en diervoeding. Voor meer informatie: www.vetin.nl.

