PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
Contatos da mídia
Brian Kyhos
Deborah Spak
(224) 948-5353
media@baxter.com
Contatos com investidores
Mary Kay Ladone, (224) 948-3371
Clare Trachtman, (224) 948-3085

BAXTER ANUNCIA PLANOS PARA CRIAR DUAS EMPRESAS MUNDIAIS
SEPARADAS LÍDERES DE SAÚDE
Empresas Independentes terão como foco Biofármacos e produtos médicos
DEERFIELD, Ill., 27 de Março de 2014 - A Baxter International Inc. (NYSE:
BAX) anunciou hoje planos para criar duas empresas mundiais separadas e
independentes de saúde - uma focada no desenvolvimento e comercialização
de biofármacos inovadores e outra em produtos médicos que salvam vidas.
Ambas serão líderes globais em seus respectivos mercados.
A Baxter posicionou ambas as empresas para que sejam independentes, bem
sucedidas, rentáveis e sustentáveis, e esta decisão reflete uma maior evolução
da estratégia multi-facetada da Baxter enfatizando um compromisso com a
inovação e excelência operacional. Até o momento, isso levou ao
desenvolvimento de um portfolio robusto de novas e rentáveis terapias e
inúmeras colaborações em licenciamento dentro do negócio biofarmacêutico, e
o portfólio de produtos médico foi recentemente reforçado pela aquisição da
Gambro AB, um fornecedor global e líder de produtos de diálise,
proporcionando uma série de oportunidades de crescimento de longo prazo,
bem como sinergias comerciais e de custo significativas.

"A Baxter tem uma longa história de execução de spinoffs de sucesso, e nós
continuamos a avaliar a separação destas duas empresas em resposta a
divergências na dinâmica do negócio e da rápida evolução do ambiente", diz
Robert L. Parkinson, Jr., presidente e CEO. "Esta decisão reforça o
compromisso da Baxter em garantir que suas prioridades estratégicas
permaneçam alinhadas com os interesses dos acionistas, ao mesmo tempo em
que melhoramos a nossa competitividade e desempenho, aumentando a
eficiência operacional, comercial, científica e a criação de valor para os
pacientes, profissionais de saúde, e outras partes interessadas".
As duas empresas operam em mercados distintos com os correspondentes
fundamentos subjacentes, e cada uma possui perspectivas de crescimento
exclusivas e atraentes, necessidades de investimento e perfis de risco. O
spinoff criará duas empresas independentes, bem capitalizadas com balanços
fortes, perfis de grau de investimento, e abordagens disciplinada na alocação
de capital. Além disso, a Baxter acredita que a separação vai resultar em
benefícios substanciais para as empresas independentes, incluindo:


Maior foco na administração dos negócios distintos de biofármacos e produtos
médicos;



Capacidade para comercializar de forma mais eficaz ofertas novas e existentes
de produtos;



Habilidade para impulsionar a inovação através das franquias e alocar os
recursos necessários para as áreas que apresentam maior potencial de
crescimento;



Flexibilidade para perseguir o respectivo crescimento e estratégias de
investimento, resultando em aceleração das receitas, maior rentabilidade e
melhora dos retornos.
O negócio de produtos biofarmacêuticos, com receitas anuais em 2013 de
aproximadamente US$ 6 bilhões, consiste de um portfólio diversificado de
proteínas recombinantes e à base de plasma para tratar hemofilia e outros
distúrbios hemorrágicos e terapias à base de plasma para tratar deficiências
imunológicas, deficiência de alfa-1 antitripsina, queimaduras e choque, e outras
doenças relacionadas com o sangue crônicas e agudas. A estratégia deste
negócio se destina a melhorar o diagnóstico, tratamento e padrões de
atendimento em uma ampla gama de distúrbios hemorrágicos e doenças
crônicas, aumentando a capacidade para atender à crescente demanda por
bioterapêuticos, aproveitando a experiência em novas terapias emergentes por
meio de aquisições e colaborações, e desenvolver uma nova e robusta linha de
produtos focada em tratamentos novos e eficazes que atendam a
necessidades médicas não satisfeitas.
"A notícia de hoje representa um marco significativo que irá resultar em
benefícios materiais para as principais partes interessadas", diz Ludwig N.
Hantson, Ph.D., presidente, BioScience. "Estamos confiantes de que esta
decisão não só fortalece a nossa perspectiva, mas também nos deixa bem
posicionados para executar nossas perspectivas de crescimento futuro, a nova
linha de produtos e outras oportunidades à medida que entramos em uma nova
era no caminho para alcançar nossa aspiração como uma empresa
biofarmacêutica de primeira linha", diz.

O negócio de produtos médicos, com vendas anuais em 2013 de mais de US$
9 bilhões, oferece um amplo portfólio de soluções intravenosas e terapias
nutricionais, sistemas de administração de drogas e equipos, e drogas prémisturadas e injetáveis, bem como anestésicos inalatórios e produtos de
biocirurgia. Este negócio está integrando também a aquisição da Gambro AB,
que complementa a existente franquia de terapias renais da Baxter e oferece
aos clientes um amplo portfólio de produtos e serviços para o tratamento da
doença renal em estágio final num contínuo de cuidados. A empresa de
produtos médicos vai se concentrar no fortalecimento de sua liderança de
mercado através da expansão geográfica e aumento da penetração,
alavancando sua extensa presença hospitalar e global, o desenvolvimento de
soluções abrangentes para melhorar os resultados e segurança do paciente e
aumentando a rentabilidade através de uma estrutura de custos mais ágil e
flexível.
A sede corporativa de ambas as empresas será localizada no norte de Illinois.
Robert L. Parkinson Jr., servirá como presidente e CEO da empresa de
produtos médicos, que manterá o nome Baxter International. Ludwig N.
Hantson, Ph.D., que atualmente atua como presidente, BioScience, será
nomeado CEO da companhia de novos biofármacos, cujo nome será definido
posteriormente.

Detalhes da transação
A transação está prevista para ser concluída em meados do ano de 2015,
sujeito a condições do mercado, regulatórias, entre outras, incluindo a
aprovação final pelo Conselho de Administração da Baxter, o recebimento de

um parecer e / ou decisões favoráveis no que diz respeito à natureza livre de
impostos da transação, bem como a eficácia da declaração de registro no
Formulário 10, que será arquivado junto à Securities and Exchange
Commission.
Este comunicado inclui declarações prospectivas relativas à separação
planejada da divisão biofarmacêutica e de produtos médicos da Baxter. As
declarações baseiam-se em suposições sobre muitos fatores importantes que
poderiam fazer com que resultados reais fossem materialmente diferentes
daqueles presentes nas declarações prospectivas, incluindo o seguinte: a
capacidade de ter sucesso na separação das empresas nos termos ou
cronograma atualmente contemplado, se houver, e alcançar o resultado
pretendido; uma mudança material adversa na empresa biofarmacêutica ou
empresa de produtos médicos; ações de órgãos regulatórios e outras
autoridades governamentais; mudanças nas leis e regulamentos; problemas
com a qualidade do produto ou a segurança do paciente; e outros riscos
identificados na apresentação mais recente da Baxter, no Formulário 10-K, e
em outros relatórios para a Securities and Exchange Commission, todos os
quais estão disponíveis no site da Baxter. A Baxter não se compromete a
atualizar suas declarações prospectivas.

