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Wijzigingen in de Raad van Bestuur en Uitvoerend Comité van Biotalys
Luc Basstanie treedt terug uit de Raad van Bestuur
Hilde Revets verlaat de organisa4e
Gent, BELGIË – 17 september 2021, 07:00 CEST –, Biotalys (Euronext - BTLS) (“Biotalys” of “het
Bedrijf”), een bedrijf ac=ef in agrarische technologie (AgTech) dat met biologische
bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen de uitdagingen inzake voedselbescherming wil
aanpakken voor een duurzamere en veiligere voedselvoorziening, kondigt vandaag wijzigingen aan in
haar Raad van Bestuur en Uitvoerend Comité.
Luc Basstanie, die lid is van de Raad van Bestuur van Biotalys van bij de oprich=ng van het bedrijf,
gaat met ingang van 30 september 2021 met pensioen als Senior Investment Manager bij Agri
Investment Fund (AIF), één van de belangrijke aandeelhouders van Biotalys. Luc heeT het Bedrijf
ervan op de hoogte gebracht dat hij ook terug treedt als bestuurder bij Biotalys, met ingang van 30
september 2021. Doorheen de jaren heeT Luc Biotalys gesteund met zijn brede landbouwkennis en
-ervaring en heeT hij een essen=ële rol gespeeld, samen met AIF, in de succesvolle beursgang van
Biotalys in juli. Biotalys zal verder werken met AIF als belangrijke aandeelhouder en zal de zoektocht
aanvaWen naar een een nieuwe bestuurder.
“In naam van de Raad van Bestuur wil ik Luc danken voor zijn langdurige bijdrage tot Biotalys, die
instrumenteel is geweest om het Bedrijf te brengen tot de sterke posi=e die het vandaag inneemt,”
stelde Simon Moroney, VoorziSer van de Raad van Bestuur.
Na een samenwerking van verschillende jaren verlaat Hilde Revets, de Chief Scien=ﬁc Oﬃcer van
Biotalys, vandaag de organisa=e om nieuwe opportuniteiten na te streven. Hilde nam deel aan de
uitbouw van het AGROBODY Foundry™ plaaorm, met dank aan vele jaren ervaring in onderzoek &
ontwikkeling en een bijzondere focus op de ontwikkeling van de an=lichaam-technologie. Het Bedrijf
is de zoektocht gestart naar een gepaste vervanger om de wetenschappelijke ac=viteiten van het
Bedrijf te leiden. Tijdens deze periode zullen Luc Maertens, COO, en Patrice Sellès, CEO, de opera=es
aansturen en steunen op het sterke wetenschappelijk team van Biotalys om de bestaande plannen
uit te voeren.
“Het Bedrijf dankt Hilde voor al haar werk, dat bijgedragen heeT om Biotalys te ves=gen als een
leidende speler in het toepassen van nieuwe technologie voor gewasbescherming. Wij wensen haar
al het beste voor de toekomst,” zei Simon Moroney, VoorziSer van de Raad van Bestuur.
Over Biotalys
Biotalys is een onderneming ac=ef in agrarische technologie (AgTech) die de uitdagingen inzake
voedselbescherming wil aanpakken via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met
het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende
AGROBODY™ technologieplaaorm streeT Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te
ontwikkelen van eﬀec=eve productkandidaten met een guns=g veiligheidsproﬁel die bedoeld zijn
voor de bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot
bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-oﬀ van het VIB (Vlaams Ins=tuut voor Biotechnologie)
Biotalys NV, Buchtenstraat 11, 9051 Ghent (R.P.R. 0508.931.185 – VAT BE0508.931.185)
+32(0)9 274 54000 - info@biotalys.com – www.biotalys.com

en is sinds 2 juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is geves=gd in de
biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informa=e vindt u op www.biotalys.com.

Voor meer informa4e kunt u contact opnemen met:
Toon Musschoot, Head of Investor Rela=ons and Communica=ons
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E: Toon.Musschoot@biotalys.com
Consilium Strategic Communica=ons
Amber Fennell
T: +44 (0)203 709 5700
E: Biotalys@consilium-comms.com

Belangrijk bericht
Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïden=ﬁceerd aan de hand
van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schaWen',
'hopen', 'van plan zijn', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzeWen', ‘voortdurend’,
‘mogelijk’, 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevaWen verklaringen van
de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden
toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop
gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekoms=ge
resultaten biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd
voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of
aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat weWelijk verplicht is.
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