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A Neogen anuncia a aposentadoria de Bradley
LANSING, Michigan, 6 de dezembro de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje
que Ed Bradley informou à empresa as suas intenções de se aposentar para perseguir seus intereses
pessoais. Bradley, vice-presidente da divisão da Food Safety da Neogen, iniciou a sua carreira com a
Neogen há 23 aznos e, nos últimos 17 anos liderou a maioria das atividades da segurança alimentar da
empresa.
“Ed tem sido uma parte importante da equipe que colaborou no crescimento da empresa de menos de
$1 million por mês em receita para mais de 30 vezes nesse nível,” disse James Herbert, presidente
executivo da Neogen. “Ed ajudou a construir uma ótima equipe para continuar o seu legado, incluindo
uma equipe de 34 membros com mais de 20 anos de serviço.”
Começando após o primeiro dia do ano, Bradley planeja desenvolver ainda mais as propriedades de
madeira e recreação que ele possui perto do seu local de nascimento em Savannah, Tennessee. A Neogen
tem instituido uma busca para a substituição de Bradley, mas, entretanto ele continuará disponível em
consultoria para o CEO da Neogen John Adent.
A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de 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, alimentos
alergênicos, resíduos de drogas, doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal
Safety da Neogen é líder no desenvolvimento de genoma animal junto com a fabricação e distribuição
de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos,
instrumentos veterinários, cuidados da pele e desinfetantes.

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