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Fischer renuncia como diretor da Neogen
LANSING, Michigan, 14 de dezembro de 2016 — A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje que
A. Charles Fischer renunciou como membro do Conselho de Administração da companhia, em vigor imediatamente.
Fischer tem 74 anos e renunciou por questões de saúde.
Fischer tem sido um membro do Conselho de Administração desde 2006; o seu mandato termina na reunião anual da
companhia em 2018. A companhia informa que o Conselho de Administração espera nomear um diretor interino para
concluir o mandato de Fischer.
“Charlie Fischer trouxe uma ótima visão para o Conselho e tem sido um bom conselheiro através dos anos com a
Neogen,” disse James Herbert, Presidente do Conselho Administrativo e CEO da Neogen. “Charlie trouxe uma riqueza
de experiência para o nosso Conselho após concluir uma carreira de 37 anos na Dow Chemical, da qual se aposentou
como presidente e CEO da Dow AgroSciences em 2004. A sua experiência nos mercados agrícola e internacional foi
inestimável para a companhia e nós agradecemos a ele pelo seu serviço .”
A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de alimentos e animais.
A divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes diagnósticos de
bactérias causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alergênicos alimentares, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder no desenvolvimento genômico, junto
com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos
farmacêuticos, instrumentos, tratamento para lesões e desinfetantes.

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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