Persbericht

Biotalys – Mededeling financiële resultaten en hoogtepunten 2021
Webcast en conference call op vrijdag 11 maart 2022 om 15u00 CET
Gent, BELGIE – 15 februari 2022, 18u00 CET – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf actief in
landbouwtechnologie (AgTech) dat gewassen en voedsel beschermt met biologische middelen op
basis van proteïnen, kondigt vandaag aan dat het haar geconsolideerde resultaten en
bedrijfshoogtepunten voor 2021 zal bekend maken op vrijdag 11 maart 2022 om 07u00 CET.
Webcast en conference call
Naast de publicatie van de resultaten zullen Patrice Sellès, Chief Executive Officer, en Wim Ottevaere,
Chief Financial Officer, een webcast en conference call houden in het Engels met de mogelijkheid om
vragen te stellen. De webcast zal plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2022 om 15u00 CET / 14u00 GMT
/ 09u00 EST en is toegankelijk via volgende link: https://edge.media-server.com/mmc/p/vxozutog.
Een opname van de webcast zal beschikbaar zijn na het event op de website van Biotalys bij de sectie
voor investeerders: https://www.biotalys.com/investors/financial-information.
Inbelgegevens conference call:
België: 027933847
Frankrijk: 0170700781
Duitsland: 06922222625
Nederland: 0207956614
Zwitserland: 0445807145
VK/Internationaal: +44 (0) 2071 928338
Verenigde Staten: +1 646 741 3167
Toegangscode: 5116258
- EINDE Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations en Communicatie
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel
beschermt met eigen 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
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.

