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A Neogen nomeia Lilly vice-presidente dos negócios internacionais
LANSING, Michigan, 9 de janeiro de 2019 - A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje a
promoção do Dr. Jason Lilly ao recém-criado cargo de vice-presidente dos negócios internacionais. O Lilly
ingressou na Neogen em 2005 e tem sido o vice-presidente do desenvolvimento corporativo da Neogen nos
últimos oito anos.
Em sua nova função, o Lilly será responsável por maximizar as receitas e os lucros das operações da
Neogen fora dos Estados Unidos e do Canadá. A Neogen completou 20 aquisições sob sua liderança no
grupo e desenvolvimento corporativo - incluindo várias operações internacionais que agora são de sua
responsabilidade.
“Com a vasta experiência adquirida na realização de uma extensa diligência e integração na maioria das
nossas operações internacionais, bem como na investigação de inúmeros outros candidatos a aquisições,
Jason está excepcionalmente qualificado para assumir a responsabilidade dos negócios internacionais”,
disse John Adent, diretor executivo e presidente da Neogen. “Como já dizemos anteriormente, acreditamos
firmemente que existem enormes oportunidades para a Neogen fora dos Estados Unidos e do Canadá. A
presença do Jason nesta posição, executando a responsabilidade diária de aproveitar estas oportunidades,
aumentará a nossa capacidade de expandir nossos negócios internacionais além dos atuais 40% da receita
total.”
Desde junho de 2018, a Neogen registrou vendas em 146 países através de uma combinação de vendas
diretas e uma extensa rede de parcerias com distribuidores. Fora dos Estados Unidos e Canadá, a empresa
opera instalações no México, Brasil, Escócia, Inglaterra, Índia, China e Austrália.
O Lilly ficará establecido na sede corporativa da Neogen em Lansing, Michigan, e se reportará diretamente
ao CEO John Adent. A empresa iniciou uma pesquisa de candidatos para substituir o Lilly no seu grupo de
desenvolvimento corporativo.
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 e instrumentos veterinários.
###

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

