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A Neogen adquire laboratório canadense de genômica animal
LANSING, Michigan, 2 de janeiro de 2019 - A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje que adquiriu
os ativos do Delta Genomics Center, baseado em Edmonton - um importante laboratório de genômica animal no
Canadá.
As operações do laboratório Delta serão renomeadas como Neogen Canada, tornando-se o quinto laboratório de
genômica animal da Neogen - unindo-se aos locais nos EUA, na Escócia, no Brasil e na Austrália. A aquisição visa
ajudar a acelerar o crescimento do negócio de genômica animal da Neogen em todo o Canadá.
O laboratório Delta é um importante fornecedor de testes genéticos para associações de carne bovina de raça
pura do Canadá, produtores comerciais de gado de corte e comunidade nacional de pesquisa em genômica. O
laboratório tem sido um cliente significativo e de longo prazo dos negócios de genômica da Neogen.
“A Neogen e a Delta desfrutaram de uma parceria excepcional, e esta aquisição só fortalecerá esse
relacionamento. A equipe de gestão e científica da Delta permanecerá no local com a Neogen e continuará seu
trabalho para nos ajudar a ampliar nossos negócios de genômica ”, disse o Dr. Stewart Bauck, vice-presidente
de agrigenômica da Neogen. “A adição das instalações da Delta, a experiência complementar, o suporte local e
a impressionante base de clientes, fortalecem a presença e a capacidade genômica de animais da Neogen. Este
laboratório em Edmonton fornecerá aos nossos clientes canadenses o mesmo acesso à melhor tecnologia de
genômica animal fornecido aos nossos clientes em outras partes do mundo .”
“A venda do laboratório de genômica à Neogen cumpre a visão dos fundadores da Delta Genomics de criar um
negócio comercialmente viável, o qual irá fornecer valor para os produtores de gado canadenses a longo prazo”,
disse o Dr. Graham Plastow, presidente da Delta Genomics, Inc.
Com instalações genéticas de animais de última geração e bioinformática para interpretar resultados de testes
genéticos, a Neogen oferece aos proprietários de animais uma determinação e análise de identidade e traço
incomparáveis. Por exemplo, a Neogen pode fornecer ao produtor de gado resultados de testes de DNA, que
podem prever o desempenho do mesmo em relação a características como ganho de peso, taxa de gravidez,
facilidade de parto e suscetibilidade à doenças. A Neogen fornece soluções genômicas veterinárias para gado de
corte e de leite, suínos, ovinos, cães e aves.
Termos do acordo não foram divulgados.
A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de animais. A divisão
de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes diagnósticos de
bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas, doenças em plantas e
controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal da Neogen é líder no desenvolvimento de genômica animal
e na fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos
farmacêuticos, instrumentos veterinários, cuidados com feridas e desinfetantes.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

