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                        Persbericht 

 

Biotalys kondigt deelname aan investeerders- en sectorconferenties aan in 
de laatste maanden van 2022 

Gent, BELGIË – 7 november 2022, 7:00u – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf dat actief is op het 
gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat gewassen en voedsel beschermt met biologische 
bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, maakt vandaag bekend dat het in deze laatste maanden 
van 2022 zal deelnemen aan verschillende Europese investeerders- en sectorconferenties. Biotalys 
verwelkomt de opportuniteit om er met institutionele investeerders en private beleggers in gesprek 
te kunnen gaan rond de boeiende ontwikkelingen sinds de beursgang midden vorig jaar. 

 

North Carolina agriculture investor conference 

9 november 2022 

Research Triangle Park, North Carolina (VS) 

Presentatie door Patrice Sellès, CEO van Biotalys 

 

Crop Science Forum & Awards 2022 

10 november 2022 

Virtueel 

Biotalys en zijn productiepartner Olon zijn finalist voor de Award voor “Best Industry Collaboration” 

 

Kepler Cheuvreux Global AgriFood Forum 2022  

14 november 2022 

Virtueel 

Presentatie door het management van Biotalys en 1-2-1 vergaderingen met investeerders 

 

German Equity Forum 

28-30 november 2022 

Frankfurt, Duitsland 

Presentatie door het management van Biotalys en 1-2-1 vergaderingen met investeerders 

 

Canaccord Genuity AgriFood Tech Innovations Forum  

1 december 2022 

Virtueel 

Presentatie door het management van Biotalys en 1-2-1 vergaderingen met investeerders 

 

Biotalys Shareholders Club  

8 december 2022 

Gent, België 

Bezoek van beleggers aan het hoofdkantoor van Biotalys  

 

Biocontrol & Biomes 

13-14 december 2022 

Madrid, Spanje (hybride event) 

http://www.biotalys.com/
http://www.ncbiotech.org/agbiotech
https://events.ihsmarkit.com/crop-science-forum/home
https://biotalys.com/media/events/global-agrifood-forum-virtual
https://www.eigenkapitalforum.com/#/en/
https://www.canaccordgenuity.com/capital-markets/about-us/events/2022-cg-agrifood-tech-innovation-virtual-forum/
https://biotalys.com/media/events/biotalys-shareholders-club
https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/
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Presentatie door Luc Maertens, COO van Biotalys  

 
Over Biotalys 

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel 
beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, met het oog op een 
duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ 
technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve 
productkandidaten met een gunstig 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 Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd 
op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer 
informatie vindt u op www.biotalys.com. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Toon Musschoot, Head of IR & Communication 

T: +32 (0)9 274 54 00 

E: Toon.Musschoot@biotalys.com  

 

Belangrijk bericht 

Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen 
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand 
van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen', 
'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’, 'voorspellen', 
'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming 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 toekomstige 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 wettelijk verplicht is. 

  

http://www.biotalys.com/

