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TESSENDERLO GROUP OPENT NIEUWE FABRIEK VOOR VLOEIBARE
MESTSTOFFEN IN EAST DUBUQUE, ILLINOIS (VS)
Tessenderlo Group maakte vandaag bekend dat het zijn nieuwe Thio-Sul® fabriek in East Dubuque
heeft opgestart. Deze nieuwe productiefaciliteit van de businessunit Crop Vitality van Tessenderlo
Group creëert ongeveer 20 jobs en zal zorgen voor een meer efficiënte levering van het product
aan de landbouwgemeenschap in de Amerikaanse Midwest. Thio-Sul® is een vloeibare meststof
die gebruikt wordt voor de bemesting van grootschalige gewassen en voor de kweek van bomen
en groenten.

In 2014 tekende Crop Vitality een langetermijnovereenkomst met Rentech Nitrogen Partners, L.P., nu
CVR Partners, om gronden te huren en de fabriek te voorzien in ammoniak, een hoofdingrediënt voor
de productie van Thio-Sul®.
“Onze investering in de Amerikaanse Midwest toont aan dat we ons niet enkel inzetten voor onze
klanten in die regio, maar ook voor de hele landbouwgemeenschap. Deze fabriek combineert
uitmuntendheid in procestechnologie, productie-efficiëntie, productkwaliteit, veiligheid en
milieuprestatie. In lijn met onze visie om toonaangevend te zijn in klantgerichte innovatie op het vlak
van onze producten en diensten stelt de fabriek in East Dubuque ons in staat om duizenden tonnen
product van de weg (vrachtwagen- en spoorwegroutes over lange afstand) te halen en meer
servicegericht te werken, aangezien het product lokaal beschikbaar zal zijn,” verklaarde Steve
Azzarello, CEO van Tessenderlo Kerley, Inc.
Thio-Sul® is een milieuvriendelijke vloeibare voedingsstof die in 1959 op de markt werd gebracht
voor boeren en retailers. Het toevoegen van Thio-Sul® aan Urea Ammonium Nitraatoplossingen is
een economische en doeltreffende manier om stikstofverlies te verminderen. Bovendien kan ThioSul® de structuur in bodems met een hoge pH-waarde verbeteren en waterfiltratie verhogen.
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Over Crop Vitality
Crop Vitality (www.cropvitality.com) is de grootste en toonaangevende producent van vloeibare
plantenvoeding op basis van zwavel voor de landbouwindustrie. Wereldwijd bekend om zijn
gespecialiseerde gewas- en bodemverbeteraars, heeft het bedrijf 12 fabrieken in de Verenigde
Staten. Crop Vitality streeft naar betere gewassen door innovatie, onderzoek en ontwikkeling van
duurzame en met voedingsstoffen verrijkte meststoffen.
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.900 mensen voor de groep.
Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard
EUR in 2016. 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 in de
rubriek ‘News & Media'
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 onbekende 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.

2/2

