Alter Pharma neemt EcoPharmaSupply over

Alter Pharma, een Belgische farmagroep die focust op de distributie van geneesmiddelen en de
ontwikkeling en productie van generieke geneesmiddelen die wereldwijd worden gecommercialiseerd, heeft geïnvesteerd in EcoPharmaSupply (EPS).
EPS is een Belgische leverancier van farmaceutische diensten en producten. Het bedrijf is tevens
distributeur en partner bij uitstek van verschillende farmamerken op de Benelux-markt, waaronder
geneesmiddelen op voorschrift, medische hulpmiddelen, voorschriftvrije geneesmiddelen (OTC)
en gezondheidsproducten. Met deze investering bouwt Alter Pharma zijn diensten- en productaanbod verder uit. Het bedrijf kan hiervoor bogen op zijn sterke kennis van markttendenzen en het
regulatoire kader, maar ook van zijn uitgebreide inkoop- en logistieke netwerk.
“Onze kracht ligt in onze wendbaarheid om snel in te spelen op de behoeften van de markt. Dat is
cruciaal in de sector van apotheekdiensten en -distributie”, aldus Grégory Tjoens, managing director van EPS. We geloven dat we door het bundelen van de diensten en producten van onze beide
bedrijven een belangrijke partner zullen zijn voor ziekenhuis- en retailapotheken in de Benelux en
daarbuiten.”
“De overname van EPS sluit perfect aan bij onze missie om betaalbare geneesmiddelen voor
iedereen beschikbaar te maken”, vervolgt Filip Van de Vliet, CEO van de Alter Pharma Group. “Ze
geeft ons een onmiddellijke toegang tot een strategisch platform waarmee we, nog meer dan vandaag al het geval is, de one-stop-shoppartner kunnen zijn voor de retail- en ziekenhuisapothekers
in de Benelux. Ze versterkt de basis van ons al robuuste ’pharmacy house’ en breidt ons instrumentarium verder uit om apothekers te ondersteunen om hun klanten toegang te geven tot hoogwaardige, betaalbare geneesmiddelen.”
De Alter Pharma Group zet zijn missie niet alleen in Europa om in de praktijk, maar ook op de
Amerikaanse markt. Daar lanceerde de groep onlangs een aantal zelf ontwikkelde injecteerbare
producten die op de US-lijst staan van geneesmiddelen waaraan een tekort is, waarmee ze patiënten in nood te hulp schiet.
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