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Neogen adquire laboratório australiano de genômica animal
LANSING, Michigan., 1 de Setembro de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou
hoje que adquiriu os ativos do Laboratório de Genética Animal da Universidade de Queensland (AGL)
— o principal laboratório de genômica animal na Austrália, um país com grandes mercados de gado
bovino e ovino.
A aquisição da AGL destina-se a ajudar a acelerar o crescimento do negócio de genômica da Neogen
em Australia, Nova Zelândia e em toda a Oceania. Com esta aquisição, a AGL será renomeada
GeneSeek Australasia, e se tornará o quarto laboratório de genômica animal da Neogen — juntandose aos locais dos EUA, Escócia e Brasil.
AGL é o fornecedor proeminente de testes genéticos para todas as 27 principais associações
australianas de gado de corte, e seus serviços também são estendidos a bovinos leiteiros, ovinos,
caprinos, alpacas e outras espécies. O laboratório tem sido um cliente significativo e abrangente de
produtos genômicos GeneSeek da Neogen. As suas receitas anuais são de aproximadamente US $3,1
milhões (USD).
“AGL tem excelentes instalações e uma ecelente reputação com seus clientes, que incluem instituições
de pesquisa, sociedades de raça e grandes empresas pastorais. A equipe de gerenciamento e
científica de AGL permanecerá com a empresa e continuará seu trabalho para ajudar a Neogen
aumentar o nosso negócio de genômica,” disse o Dr. Jason Lilly, vice-presidente de desenvolvimento
corporativo da Neogen. “A adição de experiência complementar da AGL, suporte local e base de
clientes impressionante, fortalece nossas capacidades e presença da genômica animal. O laboratório
GeneSeek Australasia, perto de Brisbane oferecerá aos nossos clientes australianos o mesmo acesso
à melhor tecnologia de genômica animal que nossos clientes têm em outros lugares, e também
oferece todos os benefícios de lidar diretamente com uma entidade bem conhecida na Austrália.”
Com instalações genéticas de animais de última geração e bioinformática abrangente para interpretar
resultados de testes genéticos, a Neogen oferece aos proprietários de animais, identidade e
determinação de características e análise de características incomparáveis. Por exemplo, a Neogen
pode fornecer um produtor de gado com resultados de teste de DNA que podem prever o desempenho
desse animal no rebanho em características como a capacidade de ganhar peso, taxa de gravidez,
facilidade de parto e susceptibilidade a doenças. A Neogen fornece soluções genômicas veterinárias
para bovinos, de corte e de leite, suínos, ovelhas, cães e aves.
Os termos de acordo não foram divulgados.
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.
—###—

