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A Neogen anuncia desdobramento de 4 por 3 ações
LANSING, Michigan, 8 de dezembro de 2017 — A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou
hoje que o Conselho de Administração aprovou um desdobramento de ações de quatro por três. Com a
divisão, os acionistas registrados em 18 de dezembro de 2017 receberão uma ação adicional por cada
três ações detidas.
O desdobramento das ações será efetuado sob a forma de novas ações ordinárias emitidas em 29 de
dezembro de 2017 aos acionistas registrados no encerramento das operações em dezembro 18 de
2017. Na data de hoje, a Neogen possui aproximadamente 38.630.000 ações ordinárias em circulação.
Após a divisão, a empresa terá aproximadamente 51.500.000 ações ordinárias em circulação. Esta é a
quinta divisão de ações da empresa. O desdobramento mais recente de três por dois foi em outubro de
2013.
“Nós estamos muito satisfeitos de poder aumentar a disponibilidade e a liquidez das nossas ações para
permitir uma maior participação no sucesso da Neogen,” disse James Herbert, presidente executivo da
Neogen. “Este desdobramento de ações reflete uma forte confiança do nosso Conselho no crescimento
a longo prazo da Neogen e reconhece que o preço das ações tem aumentado significativamente durante
o ano pasado.”
Todas as ações fracionadas resultantes do dividendo serão trocadas por caixa no valor justo do mercado
das ações ordinárias da Neogen, com base no preço de fechamento por ação em 18 de dezembro de
2017, conforme divulgado no Sistema Nacional de Mercado NASDAQ.
Os acionistas que contemplem uma transação de ações da Neogen entre a data de registro e a data de
pagamento, devem consultar um corretor em relação ao seu direito às ações divididas.
A Neogen anunciará os resultados do Segundo trimestre em 3 de janeiro
A Neogen anunciará os resultados financeiros do segundo trimestre do seu ano fiscal de 2018, que
terminou em 30 de novembro, na quarta-feira 3 de janeiro de 2018.
Um comunicado de imprensa anunciando os resultados está programado para ser lançado antes de
que o mercado abra no dia 3, e uma teleconferência para discutir os resultados com a comunidade de
investimentos seja programada para essa manhã.
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 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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