
 

   

    

 

 
Officiële opening van nieuwe kantoren en onderzoeksfaciliteiten  

van Biotalys in Gent 
 

Minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits opent nieuwe hoofdkantoor en 
onderzoeksfaciliteiten van Biotalys als deel van de uitbreiding en verhoogde 

onderzoekscapaciteiten van het bedrijf  
 

Gent, BELGIË – 9 september 2021 – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf actief op het gebied van 
agrarische technologie (AgTech) dat de uitdagingen op het vlak van voedselbescherming wil aanpakken 
via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, mocht vandaag Vlaams Minister van 
Landbouw en Innovatie Hilde Crevits verwelkomen om het nieuwe hoofdkantoor en laboratoria van het 
bedrijf te openen in de biotech cluster van Gent.  
 
De plechtigheid, die had moeten plaatsvinden in januari maar door COVID-19 beperkingen moest 
uitgesteld worden naar vandaag, werd ook bijgewoond door ongeveer 70 aanwezigen, waaronder de 
directie en medewekers van Biotalys, media en lokale stakeholders. Zowel CEO Patrice Sellès als 
Minister Crevits gaven een toespraak die werd gevolgd door een rondleiding door de vestiging van het 
bedrijf. 
 
Biotalys’ nieuwe hoofdkantoor beslaat 1.800 m² aan laboratoria en technische ruimtes, naast 800 m² 
kantoorruimte. Zowel de R&D-activiteiten van het bedrijf als de meeste van haar staff functies vinden 
onderdak in de nieuwe locatie. De verhuis naar de nieuwe R&D-faciliteiten vormt een belangrijke stap 
voor het bedrijf bij de verdere ontwikkeling van haar productpijplijn en de uitbouw van een meer 
duurzame en veiligere voedselvoorziening na de geslaagde beursgang van het bedrijf in juli. Het nieuwe 
kantoor past ook binnen de waarden van Biotalys inzake milieu, en laat het bedrijf toe om efficienties te 
verwezenlijken bij haar operaties en op vlak van energieverbruik dankzij moderne toepassingen en 
technieken. De site waar de kantoren gelegen zijn laat ook een verdere uitbreiding van het bedrijf toe 
om gelijke tred te houden met de voorziene groei van het bedrijf.  
 
“Het was een plezier om alle aanwezigen te verwelkomen bij de opening van onze nieuwe 
hoofdkantoren en laboratoria eerder vandaag. Voortaan kunnen onze medewerkers terecht in state-
of-the-art faciliteiten waar we de nodige uitrusting, ruimte en werkomgeving ter beschikking hebben 
om onze inspanningen verder te zetten inzake de ontwikkeling en uitbreiding van onze productpijplijn” 
zei Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys. 
 
“Biotalys werkt met één van de meest vernieuwende technologieplatformen voor de landbouw 
wereldwijd om bij te dragen aan een veiligere en duurzame voedselproductie. Ik ben vereerd om het 
nieuwe hoofdkantoor van Biotalys officieel te kunnen openen en om een dergelijk innovatief bedrijf te 
verwelkomen in haar nieuwe vestiging in Gent.  Wij zijn trots om het hoofdkantoor van een dergelijk 
boeiend bedrijf hier te hebben, en zo bij te dragen aan de verdere verankering van onze regio als 
leidende biotech hub in Europa,” voegde Hilde Crevits, Vlaamse Minister van Landbouw en Innovatie, 
hieraan toe. 
 
Naast de nieuwe hoofdkantoren in Gent heeft Biotalys ook een bestaand kantoor van haar Amerikaanse 
dochteronderneming in North Carolina (VS), die dient als thuisbasis voor een team dat gericht is op het 
voorbereiden van de marktintroductie in de VS van Evoca™, het eerste op proteïne gebaseerde 
biologische bestrijdingsmiddel van het bedrijf, gepland voor de tweede jaarhelft van 2022, in afwachting 
van goedkeuring door de regelgevende overheden.  

https://www.biotalys.com/


 

   

    

 

 
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) en werd genoteerd op Euronext 
Brussel op 2 juli 2021. 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 Investor Relations and Communications 
T: +32 (0)9 274 54 00 
E: Toon.Musschoot@biotalys.com  
 
Consilium Strategic Communications 
Amber Fennell, Partner & Co-Founder 
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 geïdentificeerd aan de hand van 
toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'van 
plan zijn', 'van plan 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 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. 
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