Persbericht – gereguleerde informatie – voorwetenschap

Strategische samenwerking tussen Biotalys en Biobest vergroot het bereik
van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen
Biotalys’ unieke biologische oplossingen op basis van proteïnen breiden het aanbod van marktleider
Biobest uit in bedekte teelten en zachtfruit
Biobest aangeduid als exclusieve verdeler in de V.S. van Biotalys’ eerste biofungicide Evoca™* voor
alle gewassen en toepassingen
Gent en Westerlo, BELGIË, en Research Triangle Park (NC), VERENIGDE STATEN – 17 december 2021,
07:00 CEST – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat met
biologische middelen op basis van proteïnen de uitdagingen inzake voedselbescherming wil
aanpakken, en Biobest, een wereldleider in glastuinbouw inzake biologische gewasbescherming en
bestuiving, actief in meer dan 65 landen, kondigden vandaag een langetermijn strategische
samenwerking aan.
Door de samenwerking krijgt Biobest toegang tot vijf biologische oplossingen op basis van proteïnen
ontwikkeld met behulp van het Biotalys AGROBODY Foundry™ technologieplatform. Met deze
aanvulling breidt Biobest haar wereldwijde aanbod in bedekte teelten en zachtfruit uit. Daarnaast
sluiten de twee ondernemingen een exclusieve distributieovereenkomst af voor de verdeling van
Biotalys' biofungicide Evoca™ in de Verenigde Staten voor alle gewassen en toepassingen, met
aanvang in 2022 – onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.
“De visie van Biobest is om een innovatief en compleet gamma aan biologische oplossingen aan te
bieden aan telers in alle belangrijke geografische markten,” zei Jean-Marc Vandoorne, CEO van
Biobest. “Biotalys biedt een unieke, nieuwe technologie voor de ontwikkeling van biologisch
afbreekbare, op proteïnen gebaseerde, biologische gewasbeschermingsmiddelen. De producten
passen perfect bij de diversificatie van ons aanbod voor de bedekte teelten en zachtfruit. Ze zullen
ondersteuning bieden bij de productie van gezond en veilig voedsel, uitdagingen waarmee de telers
worden geconfronteerd. Zodra Biotalys' biofungicide Evoca™ volgend jaar beschikbaar komt, wordt
het toegevoegd aan ons portfolio in de Verenigde Staten. Daar verheugen wij ons op."
Patrice Sellès, CEO van Biotalys, stelde: "Wij zijn blij om Biobest aan te duiden als onze commerciële
partner voor de lange termijn voor onze biologische programma’s op basis van proteïnen in de
marktsegmenten bedekte teelten en zachtfruit. Biobest is aanwezig in alle continenten, ondersteunt
telers met een breed scala aan biologische bestrijdingsoplossingen, en heeft een innovatieve aanpak
met technieken zoals robots, sensoren en andere digitale tools. Dat maakt Biobest uitermate goed
geplaatst om de beste ingang van onze unieke technologie en kandidaat-producten in deze
marktsegmenten te verzekeren. Tegelijkertijd is de distributie door Biobest van ons allereerste
biologische product Evoca™ in de V.S. een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf die de weg zal banen
voor de verdere commercialisering van onze toekomstige producten.”
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Samenwerkingsovereenkomst op lange termijn
De samenwerking houdt in dat Biotalys aan Biobest een recht zal toekennen om als eerste een
exclusieve distributieovereenkomst te onderhandelen (right of first negotiation) voor vijf biologische
gewasbeschermingsprogramma’s op basis van proteïnen en dit voor gebruik in de wereldwijde markt
van bedekte teelten en zachtfruit in de komende 10 jaar. De productkandidaten kunnen zowel uit de
bestaande als de toekomstige pijplijn komen.
Telkens een productkandidaat de ontwikkelingsfase ingaat op het AGROBODY Foundry™
technologieplatform van Biotalys zal Biobest het recht hebben om toegang te krijgen tot de
technologie. Vervolgens kan het eindproduct toegevoegd worden aan haar productportfolio voor
bedekte teelten en zachtfruit. Voor elk van deze productkandidaten zullen de bedrijven een
wereldwijde distributieovereenkomst op maat onderhandelen alsook bijhorende vergoedingen (voor
de technologie en het product). Daarbij wordt rekening gehouden met het spectrum, de
werkzaamheid en de toepasbaarheid in het gewas van het betrokken biofungicide, bio-insecticide of
biobactericide.
De samenwerking houdt in dat Biotalys de eindproducten aan Biobest zal leveren voor verkoop aan
telers wereldwijd. Op een moment dat het aantal gewasbeschermingsoplossingen onder aanzienlijke
druk staat vanuit het oogpunt van de regelgeving en de consument, hebben deze telers nood aan
meer duurzame en veiligere alternatieven om hun gewas te beschermen. Met deze alternatieven
kunnen zij gezonde en lekkere groenten en fruit blijven produceren. De partijen zijn van mening dat
deze overeenkomst jaarlijkse verkopen van meer dan 100 miljoen EUR voor beide partners samen kan
genereren in bedekte teelten en zachtfruit, volgend uit de vijf biologische programma’s.
Biotalys behoudt de volledige vrijheid om commerciële partnerships aan te gaan voor toepassingen in
andere domeinen dan bedekte teelten en zachtfruit voor deze vijf biologische programma’s. Biotalys
behoudt ook de volledige vrijheid R&D partnerships te sluiten die tot nieuwe programma’s voor
productkandidaten kunnen leiden voor elk gewas en elke streek.
Naast Evoca™ bestaat de huidige pijplijn van Biotalys uit verschillende biofungiciden, bio-insecticiden
en biobactericiden, die zich vandaag in verschillende onderzoeksfases bevinden.
Exclusieve distributieovereenkomst voor Evoca™ in de Verenigde Staten
Biobest en Biotalys hebben ook een distributieovereenkomst getekend waarbij Biobest Evoca™
exclusief zal verdelen in de Verenigde Staten voor alle gewassen en toepassingen, en zo de markt zal
voorbereiden vanaf eind 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.
Evoca™ is Biotalys’ eerste biofungicide dat er op gericht is om telers te helpen gewassen zoals
aardbeien, druiven en andere hoogwaardige fruit en groenten te beschermen tegen Botrytis en echte
meeldauw, als onderdeel van geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma’s.
Biotalys diende een registratie-aanvraag voor Evoca™ in bij het Environmental Protection Agency
(EPA) in de Verenigde Staten in december 2020. Sinds de indiening slaagde Biotalys zowel in het
voorziene volledigheidsonderzoek als in het technische vooronderzoek. Biotalys verwacht EPA
goedkeuring te bekomen in de tweede helft van 2022. In april 2021 diende Biotalys ook een registratieaanvraag in de staat Californië in, aangezien deze staat haar eigen evaluatie van het dossier doet.
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De partijen maken geen verdere financiële details bekend.
* Evoca™: in afwachting van registratie. Dit product is op dit moment niet geregistreerd voor verkoop
of gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders en wordt op dit moment niet te koop
aangeboden.

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 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.

Over Biobest
Biobest, met hoofdzetel in België, is een toonaangevende speler in bestuiving en biologische
gewasbescherming. Het bedrijf bereikt telers in meer dan 65 landen. Met haar
dochterondernemingen heeft het bedrijf productievestigingen alsook commerciëel en technisch
personeel wereldwijd strategisch verspreid voor een effectieve globale dienstverlening. De verdelers
van Biobest in tal van landen zijn belangrijke partners met wie het bedrijf zeer nauw samenwerkt om
klanten te helpen hun economische en ecologische doelstellingen te bereiken. Meer informatie vindt
u op www.biobestgroup.com.
Biobest is een bedrijf dat voor een meerderheid eigendom is van Floridienne, een Belgische industriële
groep met leidende posities in een aantal marktniches of nichemarkten, in de sectoren Specialty
chemicals & Recycling, Gourmet food en Lifesciences. De groep is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN
BE 0003215143).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voor Biotalys:
Toon Musschoot, Head of IR & Communication
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
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Voor Biobest:
Jean-Marc Vandoorne-Feys, CEO
T : +32 (0)14 25 79 80
E : jean-marc.vandoorne@biobestgroup.com
Voor Floridienne:
Thibaut Hofman, Group CFO
T: +32 (0)2 353 05 81
E: tho@floridienne.be
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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