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TESSENDERLO GROUP: TESSENDERLO KERLEY, INC. NEEMT PRODUCTLIJN
LANNATE® OVER
Tessenderlo Group kondigt vandaag aan dat zijn dochteronderneming, Tessenderlo Kerley, Inc., de
productlijn Lannate® van Corteva Agriscience heeft overgenomen. Tessenderlo Kerley's NovaSource®
businessunit (Agro segment) zal de Lannate® productlijn toevoegen aan zijn bestaande,
gediversifieerde portefeuille van nichegewasbeschermingsmiddelen voor agroklanten wereldwijd. Dit
gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt voor de bestrijding van specifieke moeilijk te bestrijden
plagen bij verschillende gewassen, zoals onder meer suikermaïs, uien, en knoflook. De transactie zal
geen materiële impact hebben op de resultaten van Tessenderlo Group.
"Als toonaangevende speler in de landbouwindustrie zijn essentiële gewasbeschermingsmiddelen voor
telers en het verzekeren van een goed productbeheer cruciaal in alles wat we doen," zegt Jonathan
Akins, Ph.D, Senior Vice President van NovaSource. "Het is van het grootste belang dat we de
landbouwers de nodige middelen geven om veilige, voldoende en betaalbare gewassen te telen, en
Lannate® is een bewezen product waarop telers vertrouwen om aan hun complexe en evoluerende
gewasbeschermingsbehoeften te voldoen."
Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen, energie en industriële oplossingen. Er werken meer dan 4.800 mensen voor de
groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 2,1
miljard EUR in 2021. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en BEL
Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes.
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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en o nbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door
toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Tessenderlo Group zijn gemachtigd).
Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste
gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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