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Enkhuizen, 21 februari 2011

ORGANISATIE INCOTEC IN EUROPA VERDER VERSTERKT.

Per 1 maart 2011 heeft INCOTEC  de heer Michel Meewisse benoemd  tot general manager
van de  business area Vegetables and Ornamentals Europe.

De heer Meewisse zal zich volledig richten op alle bestaande en nieuwe activiteiten van
INCOTEC op het gebied van groente- en bloemzaden in Europa. Hij heeft een ruime
ervaring in de zaadwereld, vooral in de bloemzaadsector. De afgelopen 8 jaar heeft hij in zijn
functie als managing director leiding gegeven aan het bloemzaadbedrijf Goldsmith Seeds
Europe B.V.

De huidige general manager van INCOTEC Europa, Henk Satter, zal vanaf  deze datum als
general manager  de leiding van de business area Field Crops Europe op zich nemen. De
heer Satter zal vanuit deze functie o.a. leiding gaan geven aan INCOTEC Zweden waar een
groot deel van de landbouwactiviteiten van INCOTEC is ondergebracht.

INCOTEC heeft tot deze splitsing in de organisatie besloten om de verwachte sterke groei in
de markt voor landbouwzaden met o.a. producten als Disco™ filmcoat
vloeistoffen,Thermoseed™ zaad-disinfectie en GeniusCoat™ (groeipromotie) nog beter te
kunnen waarborgen.

JanWillem Breukink, C.E.O  INCOTEC Group: “INCOTEC maakt  de laatste jaren een
stormachtige groei door en om onze groei in zowel de groente- als bloemzaadmarkt, als ook
in de markt voor landbouwzaden markt goed te laten verlopen, hebben wij tot deze splitsing
in onze Europese organisatie besloten. Wij zijn zeer verheugd dat de heer Meewisse  zijn
carrière bij ons wil voortzetten en verwachten dat hij voor ons de groente- en bloementak
met succes verder zal uitbouwen. De heer Satter zal zich hierbij volledig kunnen richten op
de landbouwgewassen waarbij hij ook wereldwijd betrokken zal worden in de verdere groei in
deze voor ons zeer belangrijke markt.”

INCOTEC Group, met de hoofdvestiging in Enkhuizen, Nederland is wereldwijd marktleider
op het gebied van zaad- en coatingtechnologie voor akkerbouw-, groente- en bloemzaden.
INCOTEC is winnaar van de Erasmus Innovation Award 2009
INCOTEC heeft vestigingen in Nederland, Zweden, Italië, Spanje, VS, Brazilië, Japan, India,
China, Australië en Zuid-Afrika.
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