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PERSBERICHT
Floridienne verwerft via dochteronderneming Biobest Group SA een meerderheidsbelang in het
Australische bedrijf Biological Services en gaat een samenwerking voor artificiële intelligentie
aan met het Canadese bedrijf Ecoation Innovative Solutions Inc.
De Groep Floridienne kondigt aan dat zijn dochteronderneming BIOBEST GROUP, een wereldleider in
bestuiving en geïntegreerde biologische bestrijding, een overeenkomst heeft gesloten op 15 april 2021
waarmee het bedrijf een participatie van 51% verwerft in Manchil Altmann Pty. Ltd., actief onder de
naam BIOLOGICAL SERVICES.
Met vestigingen in Loxton (Zuid-Australië) en Muchea (West-Australië) bekleedt BIOLOGICAL
SERVICES in Australië een leiderspositie in biologische bestrijding voor bedekte teelt. In 2020
genereerde het bedrijf een omzet van 7,2 miljoen AUD en een bedrijfsresultaat van 2,3 miljoen AUD. In
2019 nam BIOBEST al het Australische bedrijf BUGS FOR BUGS over, dat gespecialiseerd is in
biologische bestrijding voor gewassen in open-lucht-teelt.
Door de expertise en de complementaire geografische aanwezigheid van beide bedrijven te bundelen,
heeft BIOBEST GROUP nu een unieke positie in Australië. Daardoor kan het telers een ruime waaier
aan oplossingen bieden voor een duurzamere teelt en tegemoetkomen aan de vraag van de
Australische consument naar gezondere voeding.
Begin dit jaar sloot BIOBEST ook een samenwerkingsovereenkomst met Ecoation Innovative Solutions
Inc. (ECOATION), een Canadese ontwikkelaar van technologieën voor geautomatiseerde scouting in
bedekte teelt gebaseerd op artificiële intelligentie. Dankzij deze samenwerking kan BIOBEST zijn
Europese klanten de innovatieve oplossingen van ECOATION aanbieden.
Door de expertise van BIOBEST in geïntegreerde ongediertebestrijding te combineren met de digitale
gegevens van ECOATION zullen de programma's voor biocontrole nóg doeltreffender worden.
“Onze dochteronderneming BIOBEST, die wereldwijd in meer dan 70 landen actief is, biedt ecologisch
en economisch duurzame oplossingen aan voor biologische bestrijding en bestuiving. De Groep
Floridienne wil dat BIOBEST zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's intensiveert met het oog op
een aanzienlijke organische groei en dat het gerichte overnames blijft doen om zijn biologische
oplossingen in zoveel mogelijk landen te kunnen aanbieden.”, zegt Gaëtan Waucquez, CEO van de
Groep Floridienne.
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Contactpersonen: Marc Blanpain, Voorzitter en Gaëtan Waucquez, CEO
FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en in Europa en
wereldwijd een leiderspositie bekleedt in marktniches of nichemarkten. De Groep is actief in drie sectoren:
Gourmet Food, Life Sciences en Chemicals.
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