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Adent completa a transição como CEO da Neogen
LANSING, Michigan, 29 de janeiro de 2019 - A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje que a
transição das responsabilidades de James Herbert para John Adent como diretor executivo da empresa, tem
sido finalizada. Herbert continuará sua função como presidente do Conselho de Administração da Neogen e
como diretor de crescimento estratégico da empresa, sob a direção do Adent.
A Neogen nomeou Adent como CEO sucessor do Herbert em julho de 2017. Herbert tem sido o CEO da
Neogen desde a fundação da empresa em 1982.
“Claramente, a Neogen não existiria sem o tremendo talento, visão e motivação de Jim. Ele conseguiu
visualizar no que a Neogen poderia se tornar e trabalhou incansavelmente para realizar seu sonho ”, disse
Adent. “Sinto-me honrado e grato por ter recebido esta oportunidade. Aguardo com expectativa a orientação
contínua do Jim, enquanto trabalhamos juntos para fortalecer tudo o que a Neogen tem sido capaz de
alcançar.”
“O dia de hoje marca a conclusão de um longo processo de transição que começou quando o John decidiu
juntar-se a nós”, disse Herbert. “Iniciamos o processo para que, quando este dia chegasse, eu pudesse
informar a todos os interessados da Neogen que a empresa fez a transição para boas mãos. Continuarei
trabalhando em tarefas especiais para ajudar no crescimento da Neogen.”
Adent ingressou na Neogen após 13 anos como CEO da Animal Health International (AHI). Sob sua liderança,
a AHI quadruplicou as receitas ao longo da década seguinte, através de uma série de aquisições e empresas
comuns. A AHI foi adquirida pelas empresas Patterson em 2015 e Adent continuou seu papel como CEO da
divisão de saúde animal de US $ 3,3 bilhões até seu ingresso na Neogen.
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.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

