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TESSENDERLO GROUP START PRODUCTIE IN NIEUWE FABRIEK VOOR
VLOEIBARE MESTSTOFFEN IN FRANKRIJK
Tessenderlo Group maakte vandaag bekend dat de Thio-Sul®-productie in zijn nieuwe vloeibare
meststoffenfabriek in Rouen (Frankrijk) succesvol opgestart is. De eerste producten zijn reeds
onderweg naar zijn klanten. Thio-Sul® (ammoniumthiosulfaat/ATS) is een vloeibare meststof die
gebruikt wordt voor de bemesting van grootschalige gewassen en voor de kweek van bomen en
groenten.
“Dankzij het uitstekende teamwerk en een vruchtbare samenwerking tussen onze Franse en
Amerikaanse collega’s van Tessenderlo Kerley, Inc. in Phoenix (VS) zijn we erin geslaagd om onze
nieuwe fabriek een jaar na de start van de bouw operationeel te krijgen. Dit is een nieuwe mijlpaal
voor Tessenderlo Group aangezien het de eerste Thio-Sul®-fabriek van de groep buiten de VS is. Met
deze nieuwe vestiging breiden we onze lokale aanwezigheid op de vloeibare meststoffenmarkt voor
precisielandbouw verder uit. De fabriek zal ongeveer 20 mensen tewerkstellen en zowel markten
buiten als in Europa bedienen. Dankzij de grotere nabijheid tot de eindgebruiker zal deze nieuwe
fabriek onze toonaangevende positie in de grootschalige gewassenmarkt verder versterken,”
verklaarde Geert Gyselinck, BU Director van Tessenderlo Kerley International.

Tessenderlo Group rondt momenteel ook de bouw van een Thio-Sul®-fabriek in East Dubuque, Illinois
(VS) af. Deze fabriek zal naar verwachting worden opgeleverd in het laatste kwartaal van 2017. De
nieuwe fabrieken in Rouen en East Dubuque zullen de positie van Tessenderlo Group in de agrosector verder versterken.
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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, het Frans 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.
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