Press release

A Guerbet concluiu a aquisição da unidade de negócio de Meios de
Contraste e Sistemas de Injeção da Mallinckrodt (CMDS)

›

Criação de um líder mundial em imagens médicas

›

Aprovação das autoridades antitruste

›

Aprovação pelo Conselho de Administração sobre as condições da aquisição da unidade
de negócio de CMDS.

Villepinte, 27 de novembro de 2015 - Guerbet (FR0000032526 GBT), anuncia que
concluiu a aquisição do "meios de contraste e sistemas de injeção" (CMDS) da
Mallinckrodt. A nova entidade possui 2.500 funcionários, com um volume de negócios
com faturamento de cerca de € 800M(1).
Em 18 de Novembro de 2015, o Conselho de Administração da Guerbet aprovou a aquisição
da atividade CMDS da Mallinckrodt.
Yves L’Epine, CEO da Guerbet comentou: “Com esta transação, que é essencial para a
nossa estratégia de expansão, vemos o nascimento de um líder em imagens médicas. A
Guerbet será reforçada tanto em termos de posições geográficas e seu portfólio, com produtos
de referência em cada um dos seus segmentos. Estamos felizes em poder contar com as
equipes CMDS altamente motivadas que estão ansiosas para unir forças e criar, com as
equipes já em vigor, o primeiro “pure player” do mercado.
"Nosso negócio já estabelecido de CMDS é uma excelente combinação estratégica e
complementar para a Guerbet, e acreditamos que os clientes CMDS irão se beneficiar do
acesso a uma ampla oferta de alta qualidade para atender às necessidades dos pacientes em
todo o mundo", comentou Mark Trudeau, Presidente e CEO da Mallinckrodt.
A transação possui todas as aprovações regulatórias necessárias e as condições habituais
de fechamento foram respeitadas.
Guerbet está adquirindo 100% do negócio Mallinckrodt CMDS por US $ 270M total pago em
dinheiro e financiado por um empréstimo sindicado pelo BNP Paribas.

(1)

2014 pro forma sales on the basis of an exchange rate of 1 EUR = 1.1 USD

A aquisição cria um líder global especializado em meios de contraste
e soluções e serviços de imagem (SSI)
A aquisição refere-se a empresas com os seus locais de produção, direitos de propriedade
intelectual e subsidiárias de distribuição nas diversas áreas geográficas.
Com esta aquisição, a Guerbet vai atingir um tamanho crítico em cada segmento e geografia,
com a ambição de se unir às três principais empresas de imaginologia do mundo.
Os pontos fortes da complementaridade da Guerbet e CMDS prometem trazer benefícios
rápidos:
-

Nos meios de contraste, CMDS está em uma posição forte com Optiray® e
Optiject® (Europa) / Ultraject® (EUA) em Raios-X, enquanto a Guerbet possui uma
posição forte em IRM com Dotarem®;

-

Em soluções de imagem e serviços, esta aquisição vai trazer sinergias
tecnológicas, com CMDS dominando os sistemas de injeção através de seringas
e a Guerbet com a tecnologia inovadora de injeção hidráulica para contrastes em
bolsas;

-

Do ponto de vista geográfico, uma sinergia semelhante existe com uma forte
posição de CMDS nos Estados Unidos e Guerbet na Europa. A aquisição permitirá
que a Guerbet aumente o sucesso comercial do Dotarem nos Estados Unidos e
considere um lançamento global mais rápido para novos produtos do Grupo. Além
disso, a Guerbet irá reforçar a sua presença em mercados com elevado potencial
de crescimento, em particular na China, Rússia e Turquia.

No médio prazo, o grupo vai realizar economias de escala significativas, em particular,
utilizando a infraestrutura e redes comerciais existentes para vender novos produtos:
-

Ao reunir recursos de P&D e de marketing;

-

Ao otimizar as compras, a logística e políticas de despesas gerais das duas
entidades.

Próximos eventos:

Publicação das receitas de 2015:
10 de fevereiro de 2016, após negociação

Sobre a Guerbet:
A Guerbet é pioneira no campo de meios de contraste, com experiência de quase 90 anos, é o único grupo
farmacêutico dedicado à imagens médicas em todo o mundo. Ela oferece uma gama abrangente de produtos para
raio X, ressonância magnética (IRM) e Radiologia Intervencionista e “Theranostics” (IRT, juntamente com uma
gama de injetoras e dispositivos médicos relacionados para melhorar o diagnóstico e tratamento de pacientes.
Para descobrir novos produtos e garantir o crescimento futuro, a Guerbet investe pesadamente em P&D, investindo
cerca de 9% das suas vendas a cada ano. A Guerbet (GBT) está listada na NYSE Euronext Paris (Segmento B Mid Caps) e gerou uma receita de € 409M em 2014. Possuía uma força de trabalho total de 1.461 funcionários em
31 de dezembro de 2014.
Para mais informações sobre a Guerbet, por favor, acesse www.guerbet.com.br

Sobre a Mallinckrodt:
Mallinckrodt é uma empresa da especialidade biofarmacêutica e de imagem global que desenvolve, fabrica,
comercializa e distribui produtos farmacêuticos especiais e agentes de imagem. Áreas de foco incluem, drogas
terapêuticas para doenças autoimunes e raras como neurologia, reumatologia, nefrologia e pneumologia;
imunoterapia e terapias de cuidados intensivos neonatais respiratórias; e analgésicos e medicamentos para o
sistema nervoso central. Principais pontos fortes da empresa incluem a aquisição e gestão de matérias-primas
altamente regulamentadas; conhecimento profundo de regulamentação; e química especializada, capacidades de
formulação e fabricação. O segmento da empresa denominado “Especialidades de Marcas” inclui medicamentos
de marca; e o seu segmento de “Especialidades Genéricas” inclui medicamentos genéricos especiais, ingredientes
farmacêuticos ativos e fabricação externa; e o segmento de imagem nuclear inclui agentes de imagem nucleares.
Para saber mais sobre a Mallinckrodt, visite www.mallinckrodt.com.

As declarações prospectivas:
Este comunicado de imprensa pode conter declarações de natureza prospectiva, com base em suposições e
previsões feitas pela administração do grupo Guerbet. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e
outros fatores poderiam resultar em diferenças entre os resultados futuros, situação financeira, desenvolvimento e
performances da empresa, e as estimativas feitas aqui. Esses fatores incluem aqueles mencionados nos relatórios
públicos da Guerbet, disponível em seu site www.guerbet.com. A empresa não assume qualquer responsabilidade
em relação à atualização destas declarações prospectivas, ou como eles correspondem a eventos ou
desenvolvimentos futuros.
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