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CooperVision neemt EnsEyes over om
de groei van speciale contactlenzen in de Noorse regio te versnellen
SAN RAMON, CALIF., 1 juni 2022—CooperVision heeft EnsEyes overgenomen, de
toonaangevende leverancier van orthokeratologie (ortho-k) en sclerale contactlenzen in de
Scandinavische regio van Europa. Het bedrijf zal opereren binnen de CooperVision Specialty
EyeCare-groep.
EnsEyes, met hoofdkantoor in Kolding, Denemarken, werkt de afgelopen tien jaar samen met
klanten in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland en biedt lenzen op maat en
professionele opleiding. De overname zal naar verwachting de groei van speciale lenzen in deze
markten helpen versnellen.
“We werken al jaren samen met EnsEyes, inclusief het gebruik van MyProcornea voor het
bestellen van lenzen. Door lid te worden van CooperVision krijgt het zeer gerespecteerde team
meer middelen om te groeien, de expertise van onze organisatie verder uit te bouwen en het
groeiende enthousiasme van oogzorgprofessionals voor speciale aanpassingen te
ondersteunen”, aldus Juan Carlos Aragón, OD, President, CooperVision Specialty EyeCare.
CooperVision Specialty EyeCare ontwikkelt, produceert en biedt toegang tot een portfolio van
toonaangevende zachte en op maat gemaakte harde lensontwerpen, waaronder
orthokeratologie- en sclerale lenzen om segmenten zoals myopiebeheer, onregelmatig hoornvlies
en presbyopie aan te pakken. De merken van de groep zijn onder meer Blanchard, GP
Specialists, No7 Contact Lenses, Paragon, Procornea en Soflex.
De oprichter van EnsEyes, optometrist en voormalig CooperVision executive Esben Nørregaard
Sørensen, blijft bij het bedrijf. Klanten moeten blijven samenwerken met de huidige EnsEyesvertegenwoordigers. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.
###
Over CooperVision
CooperVision, een divisie van CooperCompanies (NYSE:COO), is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten
van contactlenzen. Het bedrijf produceert een volledige reeks zachte daglenzen, tweeweekse en maandelijkse
contactlenzen met geavanceerde materialen en optica, en eersteklas harde lenzen voor orthokeratologie en sclerale
ontwerpen. CooperVision heeft een sterke traditie in het aanpakken van de zwaarste zichtproblemen, zoals
astigmatisme, presbyopie, bijziendheid bij kinderen en zeer onregelmatige hoornvliezen; en biedt het meest complete
portfolio van sferische, torische en multifocale producten die beschikbaar zijn. Door een combinatie van innovatieve
producten en gerichte ondersteuning van artsen, brengt het bedrijf een verfrissend perspectief op de markt en creëert
het echte voordelen voor klanten en dragers. Ga voor meer informatie naar www.coopervision.com.
Over CooperCompanies
CooperCompanies ("Cooper") is een wereldwijd bedrijf in medische hulpmiddelen dat beursgenoteerd is op de NYSE
(NYSE:COO). Cooper opereert via twee business units, CooperVision en CooperSurgical. CooperVision biedt een
verfrissende kijk op oogzorg met een toewijding aan het ontwikkelen van een breed scala aan hoogwaardige
producten voor dragers van contactlenzen en het bieden van gerichte ondersteuning van behandelaars.
CooperSurgical zet zich in voor het bevorderen van de gezondheid van vrouwen, baby's en gezinnen met zijn
gediversifieerde portfolio van producten en diensten gericht op medische hulpmiddelen en vruchtbaarheid en
genomica. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Ramon, Californië, Cooper heeft een personeelsbestand van meer
dan 12.000 personen met producten die in meer dan 100 landen worden verkocht. Ga voor meer informatie naar
www.coopercos.com.
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