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A Neogen adquire Livestock Genetic Services
LANSING, Michigan, 4 de setembro de 2018 - A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje que
adquiriu os ativos da Livestock Genetic Services, LLC, uma empresa com sede na Virgínia, especializada em
avaliações genéticas e gerenciamento de dados para organizações de criação de gado.
A aquisição da Livestock Genetic Services (LGS) melhora as capacidades de avaliação genética interna da
Neogen, e complementa a incomparável rede global de laboratórios de genômica animal da empresa. A LGS
tem sido parceira estratégica de longa data dos negócios de genômica da Neogen.
“Um dos valores dos serviços genômicos da Neogen é a nossa capacidade de traduzir informações
genômicas em informações oportunas e precisas sobre características de animais para produtores de gado”,
disse o Dr. Stewart Bauck, vice-presidente de agrigenômica da Neogen. “A adição da Livestock Genetic
Services e seu proprietário, John Genho, ajudará a Neogen a acelerar a adoção da genômica em todo o
mundo, ajudando os clientes a utilizar de maneira fácil e rápida informações genômicas em suas operações
comerciais. Essa nova capacidade posicionará à Neogen como o único negócio global de agrigenômica, com
soluções completas .”
“Depois de anos de colaboração com a Neogen, estou muito satisfeito por fazer parte de uma equipe ainda
maior, de profissionais competentes”, disse Genho. “O nosso negócio tem crescido ao ponto de se ter tonado
líder mundial no fornecimento de serviços genômicos de animais, proporcionando aos meus clientes os
melhores serviços e suporte possíveis.”
Os termos do acordo não foram divulgados.
A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de alimentos e
animais. A divisão de Segurança Alimentar 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 Segurança
Animal é líder no desenvolvimento de genômica animal juntamente com a fabricação e distribuição de
uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos
veterinários, tratamentos de feridas e desinfetantes.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

