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Biotalys stelt Markus Heldt aan als Onafhankelijk Bestuurder
Doorgewinterde leider uit de landbouwsector aangesteld om Biotalys te ondersteunen bij haar
verdere ontwikkeling
Gent, BELGIË – 6 juli 2021 – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf actief op het gebied van agrarische
technologie (AgTech) dat de uitdagingen op het vlak van voedselbescherming wil aanpakken met het
oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening, is verheugd om de benoeming te kunnen
aankondigen van Markus Heldt tot Onafhankelijk Bestuurder, met ingang van 5 juli 2021. Zijn
aanstelling volgt de eerdere benoemingen van Simon Moroney en Catherine Moukheibir, respectievelijk
als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als Bestuurder, en versterkt het leiderschap van Biotalys nu
het bedrijf een geplande groeifase ingaat aangedreven door haar AGROBODY Foundry™
technologieplatform voor biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Markus brengt Biotalys meer dan 40 jaar internationale ervaring in de landbouwsector bij, gedurende
dewelke hij een sterk wereldwijd industrienetwerk heeft opgebouwd alsook een ongeëvenaarde,
diepgaande kennis van waardeketens in de landbouw. Doorheen zijn loopbaan was Markus betrokken
bij groeistrategieën en overnames, inclusief in domeinen als gewasbescherming, biologische middelen
en biotech activa.
Markus werkte voor BASF SE tussen 2000 en 2019, waar hij Group Vice President was van de afdeling
Landbouwproducten en Fijne Chemicaliën in Latijns-Amerika, en waar hij ook Group Vice President was
voor Gewasbescherming in Noord-Amerika. Tussen 2009 en 2019 was Markus President van de afdeling
Landbouwoplossingen van BASF SE. Voor hij bij BASF SE aan de slag ging, bekleedde Markus functies bij
Cyanamid Agrar GmbH & Co KG, Shell International Ltd en Celamerck GmbH & Co KG. Hij is momenteel
lid van de Raad van Toezicht van K+S Aktiengesellschaft. Markus heeft een passie voor klanten,
technologie, innovatie en duurzame oplossingen om landbouwers en voedselproductie te
ondersteunen.
“Ik ben enorm verheugd om Markus te verwelkomen tot de Raad van Bestuur en zo het leiderschap van
Biotalys te versterken na onze succesvolle lancering op Euronext Brussels vorige week,” zei Simon
Moroney, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Biotalys. “Als gevestigde waarde in de
landbouwsector, brengt Markus een opmerkelijk brede waaier aan ervaring en expertise met zich mee
die van onschatbare waarde zal zijn voor Biotalys bij het verkennen van partnerships inzake biologische
gewasbeschermingsoplossingen op basis van proteïnen en bij het stimuleren van de groei van het
bedrijf.”
“Toekomstgerichte landbouw heeft nood aan een innovator zoals Biotalys om de belangrijke stappen
naar een veiligere en meer duurzame voedselproductie te ondersteunen,” voegde Markus Heldt, nieuw
benoemde Onafhankelijke Bestuurder van Biotalys, toe. “Ik ben enthousiast om mijn vele jaren
ervaring en diepgaande kennis te kunnen toepassen om het bedrijf te helpen bij het smeden van relaties
en samenwerkingen doorheen de hele voedselwaardeketen, en om de ambities van Biotalys te kunnen
ondersteunen om een speler met impact te worden.”

Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief 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™ technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen
van effectieve producten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van
belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van grond tot bord. Biotalys werd in 2013
opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Het bedrijf werd op 2 juli 2021
genoteerd op Euronext Brussels en is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer
informatie vindt u op www.biotalys.com.
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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',
'verwachten', voornemens zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, 'mogelijk',
'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten 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 toekomstige resultaten biedt. De
werkelijke resultaten van Biotalys kunnen materieel afwijken 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.

