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Neogen nomeia novo Diretor Executivo
LANSING, Michigan., 17 de Julho de 2017 — A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou
hoje que a empresa nomeu John Adent como diretor executivo, com vigência imediata. James Herbert,
fundador da empresa e ex-CEO, permanecerá como presidente executivo e trabalhará em estreita
colaboração com o Adent na transição de responsabilidades.
“Estou entusiasmado pelo fato de John ter aceite a posição de liderança em nossa empresa. Ele tem
uma sólida experiência em muitas das nossas atividades comerciais tanto no mercado interno como
internacional,” disse Herbert, presidente executivo da Neogen. “Até recentemente, ele atuou como
CEO de Animal Health International, um distribuidor de saúde animal e importante cliente da Neogen.”
Adent construiu a sua carreira dentro de duas empresas — 13 anos com cada uma. Ele começou sua
carreira com responsabilidades de gerenciamento para Purina, desenvolvendo produção de vendas
de alimentos para animais na China e nas Filipinas. Quando Purina transfiriu esse negócio para a
Agribrands, Adent continuou seu papel de gerente na divisão européia na Espanha e na Hungria,
atuando como diretor gerente das operações húngaras após a aquisição pela Cargill.
O Adent deixou essa organização em 2004 para assumir as responsabilidades para a Animal
Health International (AHI), na época, uma pequena empresa privada. Sob sua liderança, a AHI mais
que quadriplicou as receitas ao longo da década seguinte através de uma série de aquisições e
empreendimentos conjuntos. A AHI foi adquirida pelas empresas Patterson em 2015 e Adent continuou
a atuar como CEO da divisão de saúde animal de $3.3 bilhões até a sua recente demissão.
“Os conhecimentos de John sobre o nosso negócio de Segurança Animal será um ativo imediato
para seu crescimento contínuo. Devido à sinergia entre cada um dos nossos negócios e as nossas
equipes de gerenciamento destacadas, espero que John se envolva rapidamente no nosso negócio
de Segurança alimentar. Eu continuarei a ajudar a fornecer orientação para as nossas atividades de
pesquisa e desenvolvimento corporativo,” disse Herbert.
Adent cresceu em uma fazenda comercial de frutas no sudoeste de Michigan, onde a sua família
ainda está ativamente envolvida. Adent e sua família já se mudaram para a área de Lansing e ele está
totalmente envolvido no seu papel.
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 e 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 de genômica animal juntamente com a fabricação e
distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, farmacêuticos,
instrumentos, cuidados com lesões e desinfetantes.

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