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Biotalys stelt Michiel van Lookeren Campagne aan
als lid van de Raad van Bestuur
Prominente sectorleider versterkt leiderschap van bedrijf in de plantenwetenschap en -technologie
Gent, BELGIË en Durham, NC, VERENIGDE STATEN – 19 april 2022, 07:00 CEST - 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, kondigde vandaag de
benoeming aan van Dr. Michiel van Lookeren Campagne als lid van de Raad van Bestuur, volgend op
de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van vorige week.
"Wij zijn verheugd om Michiel te kunnen verwelkomen in het bestuur van Biotalys,” zei Simon
Moroney, voorzitter van de Raad van Bestuur van Biotalys. "Michiel heeft een decennialange,
mondiale en leidinggevende ervaring in het stimuleren van wetenschappelijke vooruitgang voor de
landbouwindustrie. Hij zal in de Raad van Bestuur waardevolle inzichten leveren voor onze ambitie
om van biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten de komende jaren een vast instrument
te maken voor de bescherming van gewassen en voedsel."
Dr. van Lookeren Campagne speelde een sleutelrol bij innovaties op het gebied van biotechnologie.
Hij bekleedde diverse leidinggevende functies bij Syngenta en Bayer. Bij Syngenta trad hij op als hoofd
Zadenonderzoek in Research Triangle Park, North Carolina (Verenigde Staten); bij Bayer CropScience,
was hij hoofd van de onderzoeksafdeling van de BioScience tak. Daarvoor vervulde hij
wetenschappelijke onderzoeksfuncties bij Wageningen University & Research Centre (WUR).
Momenteel is hij Director Agriculture & Food bij CSIRO, het nationale wetenschapsagentschap van
Australië. Hij verhuist deze zomer terug naar Europa.
"Biotalys is snel een belangrijke speler aan het worden bij de opkomst van
nieuwe biologische oplossingen die levensmiddelen van boerderij tot bord
moeten beschermen en onze groeiende bevolking op duurzame wijze
moeten voeden," aldus Dr. Michiel van Lookeren Campagne. "Ik kijk ernaar
uit om samen te werken met de Raad van Bestuur en het directieteam van
Biotalys om de impact van zijn portfolio te vergroten en ervoor te zorgen
dat het bedrijf het wereldwijde marktsucces kent dat het verdient.”
Michiel van Lookeren Campagne behaalde zijn masterdiploma in de biologie
en zijn doctoraat in de ontwikkelingsbiologie aan de Universiteit Leiden in
Nederland. Aan het begin van zijn carrière was hij ook assistent-professor
en geassocieerd wetenschappelijk onderzoeker aan het College of Physicians and Surgeons van
Columbia University in de Verenigde Staten.
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders benoemde Dr. van Lookeren Campagne met
ingang van 1 juni 2022 tot onafhankelijk bestuurder van Biotalys voor een termijn die onmiddellijk
afloopt na de gewone algemene vergadering van 2026.
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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.

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', '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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