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W 2023 R OKU VETOQUINOL OBCHODZI 90-LECIE 
ISTNIENIA. 
 

To opowieść o niesamowitej sadze rodzinnej. Od lokalnego 
laboratorium farmaceutycznego do światowego lidera w dziedzinie 
zdrowia. 
 
Historia Vetoquinol rozpoczęła się w aptece w mieście Lure we wschodniej 
Francji, gdzie Joseph Frechin produkował środki lecznicze dla ludzi. W 1933 
roku, aby pomóc przyjacielowi chemikowi, kupił zapas 4 ton  oksychinoliny, 
środka antyseptycznego stosowanego w medycynie ludzkiej.  
To wizjonerskie posunięcie dało nowy początek zarówno rodzinie jak  
i przedsiębiorstwu. 
 
Joseph wpadł na pomysł, aby wykorzystać antyseptyczne właściwości 
oksychinoliny do leczenia... zwierząt. Poprosił więc swojego ojca, Charlesa, 
znanego w regionie lekarza weterynarii aby ten przetestował produkt. Testy 
okazały się sukcesem, a produkt stał się niezwykle skutecznym lekarstwem 
na kilka chorób. Lek został nazwany "Vetoquinol", a następnie wprowadzony 
na rynek w kilku formach, takich jak rozpuszczalne tabletki, żele i maści. 
 
Po drugiej wojnie światowej, sektor rolniczy musiał odtworzyć populację 
zwierząt gospodarskich, aby wyżywić ludność. Rolnicy mogli osiągnąć ten cel 
tylko z pomocą opieki weterynaryjnej. 
 
W 1962 roku firma rozszerzyła swoją działalność i dodała dział 
weterynaryjny o nazwie Vetoquinol do swojej działalności farmaceutycznej. 
W owym czasie w firmie pracowało już ponad 80 osób. 
 
W 1963 roku do firmy dołączył Etienne Frechin, syn Josepha, który zajął się 
jej rozwojem. Jako wizjoner, nadał on nowy kierunek firmie, która rozwinęła 
się na skalę międzynarodową. Skonsolidował działalność Vetoquinol w 
Magny-Vernois, wiosce w pobliżu Lure we Francji. Firma zatrudniała już 
wtedy 100 pracowników i stale się rozwijała. Vetoquinol szybko stworzył sieć 
filii obejmującą wszystkie pięć kontynentów. 
 
W kwietniu 2001 roku do firmy swojego ojca dołączył  Matthieu Frechin, 
który przejął obowiązki CEO w 2010 roku. Reprezentuje on obecnie trzecie 
pokolenie Frechinów u steru firmy! Intuicja Josepha i globalna wizja 
Etienne'a, w połączeniu z energią i odwagą Matthieu, sprawiły, że firma stała 
się głównym graczem w dziedzinie zdrowia zwierząt. 
 
Celem rodziny było zachowanie niezależności, utrzymanie głównej 
działalności w Lure i kontynuowanie długoterminowego wzrostu.  
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Zarządzana przez udziały rodzinne firma łączy w sobie elastyczność  
i szybkość dzięki sile ludzi i wartościom zakorzenionym w przedsiębiorczości, 
innowacyjności i duchu zespołu. 
 
W 2006 roku, wejście na giełdę dało Vetoquinolowi wiarygodność i zasoby, 
aby stać się jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się zdrowiem 
zwierząt. Jej sukces jest niezaprzeczalny, mierzony sprzedażą rosnącą o 50% 
w latach 2017-2022. 
 
Dziś Vetoquinol skupia się na zwierzętach towarzyszących i hodowlanych  
w trzech głównych regionach świata (Europa, obie Ameryki i Azja-Pacyfik)  
a jego ambicją jest dalszy rozwój przy jednoczesnym zachowaniu rodzinnej, 
niezależnej i społecznie odpowiedzialnej firmy. 
 
Jej celem natomiast jest budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez 
ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, aby realizować swoją 
misję: "Wzbogacenie życia ludzi poprzez zaangażowanie na rzecz zdrowia  
i dobrostanu zwierząt”. 
 
 
O VETOQUINOL 
 
Vetoquinol jest wiodącą globalną firmą zajmującą się zdrowiem zwierząt, 
która dostarcza leki i produkty niemedyczne dla zwierząt hodowlanych 
(bydło i świnie) i domowych (psy i koty) 
Jako niezależny czysty gracz, Vetoquinol projektuje, rozwija i sprzedaje leki 
weterynaryjne i produkty niemedycznych w Europie, obu Amerykach oraz  
w regionie Azji i Pacyfiku. 
 
Od momentu założenia w 1933 roku, Vetoquinol realizuje strategię łączącą 
innowacyjność z dywersyfikacją geograficzną. Wzrost hybrydowy Grupy jest 
napędzany przez wzmocnienie portfolio produktów w połączeniu  
z obecnością na rynkach o wysokim potencjale wzrostu.  
 
Na dzień 31 grudnia 2022 roku Vetoquinol zatrudniał ponad 2.500 osób. 
Vetoquinol jest notowany na Euronext Paris od 2006 roku (symbol: VETO). 
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