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
A BAXTER ANUNCIA BAXALTA COMO O NOME
DA NOVA EMPRESA BIOFARMACÊUTICA GLOBAL
A divisão em duas empresas de capital aberto continua nos planos para meados de
2015
DEERFIELD, Ill., 10 de setembro de 2014 — Baxter International Inc. (NYSE:BAX)
anunciou hoje que Baxalta Incorporated será o novo nome da nova empresa
biofarmacêutica de capital aberto com lançamento previsto para meados de 2015.
Quando finalizar a separação, Baxalta planeja fazer negócios na Bolsa de
Valores de Nova York (New York Stock Exchange, NYSE) sob o símbolo BXLT. A
Baxter International continuará a fazer negócios na NYSE sob o símbolo BAX.
Conforme foi previamente anunciado, a sede corporativa das duas empresas ficará
localizada no norte de Illinois.
“A nomeação de Baxalta é o marco mais recente na nossa jornada para nos
tornarmos uma empresa separada e independente,” afirmou Ludwig Hantson, Ph.D.,
presidente da Baxter BioScience, que será o diretor executivo de Baxalta. “O nome
Baxalta celebra e mantém a herança da Baxter de inovação com um legado de
liderança, incorporando o nome Baxter e unindo-a ao sufixo “alta”, derivada do termo
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em latim “altus”, significando “alto” ou “profundo”. As duas empresas compartilham um
profundo compromisso em atender as necessidades de pacientes atuais e futuros, que
continuará a nos inspirar a seguir em frente.”
A Baxalta terá receitas globais de aproximadamente US$ 6 bilhões e será o
principal fornecedor de tratamentos terapêuticos que salvam, prolongam e melhoram
as vidas de pessoas com doenças raras, crônicas ou com opções limitadas de
tratamento. Apoiado pelo avançado conhecimento técnico e de fabricação, a grande
linha dos principais produtos da Baxalta foi construída sobre um legado de inovação
em distúrbios de sangramento e imunologia, e está se expandindo para atender a
necessidades médicas não atendidas em áreas nicho da oncologia, bem como
plataformas tecnológicas, como terapia genética.
A logomarca e identidade visual completa da Baxalta será revelada em uma data
futura.

Sobre a Baxter
A Baxter International Inc., através das suas subsidiárias, desenvolve, fabrica e
comercializa produtos que salvam e prolongam vidas de pessoas com hemofilia,
distúrbios imunológicos, câncer, doenças infecciosas, doenças renais, traumas e outras
condições médicas crônicas e agudas. Como uma empresa de saúde global e
diversificada, a Baxter aplica uma combinação única de experiência em dispositivos
médicos, produtos farmacêuticos e biotecnologia para criar produtos que melhoram o
cuidado dos pacientes em todo o mundo.
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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.

