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Persbericht 

Biotalys kondigt opvolgingsplan voor Chief Financial Officer aan 

Deputy CFO Douglas Minder wordt CFO vanaf juli 2023 

Gent, BELGIË – 14 maart 2023, 18.00u – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf dat actief is op het 

gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat biologische oplossingen op basis van eiwitten 

ontwikkelt om gewassen en voedsel duurzaam te beschermen, maakt vandaag bekend dat de Raad 

van Bestuur een opvolgingsplan heeft goedgekeurd waaronder Douglas Minder wordt gepromoveerd 

tot Chief Financial Officer (CFO) met ingang van 1 juli 2023. Hij neemt de verantwoordelijkheid over 

van Wim Ottevaere, die, na een lange en succesvolle carrière in finance in de sector van de life 

sciences, zijn operationele rol zal beëindigen en Biotalys zal blijven bijstaan in een adviserende rol.  

"In naam van de Raad van Bestuur wil ik Wim ten zeerste bedanken voor zijn uitstekende diensten 

aan Biotalys. Tijdens zijn ambtstermijn heeft het bedrijf zijn beursgang succesvol afgerond en is het 

een beursgenoteerde onderneming geworden die zich voorbereidt op commercialisering", aldus 

Simon Moroney, voorzitter van de Raad van Bestuur. "We zijn verheugd dat Douglas de rol van CFO 

op zich neemt. Hij is een zeer deskundige, bewezen financieel leider die zijn capaciteiten al heeft 

aangetoond sinds hij bij Biotalys in dienst is getreden. We weten dat hij een grote aanwinst zal blijven 

als hij in zijn nieuwe rol stapt en toetreedt tot het uitvoerend comité."  

"Ik feliciteer Douglas van harte met zijn promotie. We werken al meer dan twee jaar samen bij Biotalys 

en ik weet dat hij een uitstekende keuze is om onze volgende CFO te worden. Hij heeft een lange, 

succesvolle staat van dienst in financiën en life sciences die onze groeiambitie zal dienen", aldus 

Patrice Sellès, Chief Executive Officer. "Ik wil ook mijn oprechte dankbaarheid aan Wim uitspreken 

en mijn erkentelijkheid betuigen voor zijn sterk leiderschap en toewijding aan Biotalys. Het was een 

groot genoegen om met hem samen te werken en ik kijk uit naar zijn verdere bijdrage als raadgever 

van het bedrijf." 

"Het is voor mij een voorrecht geweest om bij Biotalys te werken en de beursgang in 2021 te hebben 

geleid, samen met Patrice, Douglas en het team", aldus Wim Ottevaere, CFO. "Ik ben er trots op dat 

ik een platform-gebaseerd bedrijf in de agtechsector naar de beurs heb helpen brengen, net zoals ik 

eerder in mijn carrière heb gedaan met soortgelijke technologieplatformbedrijven in de 

farmaceutische sector. Ik kijk ernaar uit om het bedrijf te blijven ondersteunen zodra Douglas het  

overneemt als CFO en weet dat ik de leiding van de financiële functie overdraag aan zeer capabele 

handen." 

Douglas Minder begon in januari 2021 bij Biotalys en werd na de beursgang van het bedrijf benoemd 

tot Deputy CFO om zich voor te bereiden op de rol van CFO en om het financiële team te gaan leiden. 

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in financiën, waaronder meer dan acht jaar bij het in België 

gevestigde multinationale biofarmaceutische bedrijf UCB. Zijn meest recente functie daar was Finance 

Business Partner, waar hij voor vele groepen werkte om hen te helpen de strategische doelstellingen 

af te stemmen op de financiële langetermijnplannen van het bedrijf. Hij werkte ook 20 jaar als auditor 

en consultant bij Deloitte, zowel in België als in de VS, waar hij werkte voor verschillende Fortune 500-

bedrijven in verschillende sectoren, waaronder biofarma, technologie, chemie en productie. Hij is een 

http://www.biotalys.com/


 
 

2 
 

expert in U.S. GAAP en IFRS normen en rapportagevereisten voor zowel de Amerikaanse als de 

Europese markt en heeft succesvolle departement-overschrijdende relaties opgebouwd om 

voortdurend verbeterde oplossingen te ontwikkelen in de hele organisatie. 

Douglas Minder licht toe: "Ik ben verheugd om de functie van CFO op me 

te nemen en kijk ernaar uit om de financiële functie te leiden en de 

investeringsgemeenschap te ontmoeten. Naarmate we onze 

pijplijnprogramma's verder ontwikkelen en op de markt brengen, zal ik 

me sterk richten op de samenwerking met het uitvoerend comité en de 

Raad van Bestuur om het bedrijf effectief te laten groeien." 

 

 

 

 

Over Biotalys  

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die biologische oplossingen op 

basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, 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 ter 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, Hoofd Investor Relations en Communicatie  
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', 

mailto:Toon.Musschoot@biotalys.com


 
 

3 
 

'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’, 'voorspellen', 

'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming 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. 


