Fact Sheet
Sobre GBT
GBT Grupo Biotoscana é um grupo biofarmacêutico que
atua na América Latina, com foco em segmentos de
mercado como doenças infecciosas, oncologia e oncohematologia, imunologia e inflamação, tratamentos
especiais e doenças raras. Hoje o GBT está presente em 10
países latino-americanos, onde opera sob as companhias
Biotoscana, United Medical, LKM e DOSA.

Plataforma na América Latina

Destaques de 2018

(% da receita líquida de 2018)

• Extensão de contrato com Gilead: 15 moléculas
diferentes, incluindo pipeline de HIV, Hep C e B e
antifúngicos para a região andina
• Cresemba® aprovado no Peru, Argentina, México, Chile
e Equador; sob registro no Brazil, Bolívia e Colômbia

México, Cidade do México

• Planejamento adiantado dos novos produtos: Abraxane® e
Halaven® com rápida penetração de mercado, Lenvima®
lançado mais cedo e com melhores perspectivas

Colômbia, Bogotá 17%
Equador, Quito

17%

Peru, Lima

Ticker: GBIO33

• Mais de 90 produtos a serem lançados em 2018/2019

Bolívia, La Paz

44%

Chile, Santiago
Argentina, Buenos Aires 27%
Uruguai, Montevidéu
Paraguai, Assunção

Nossa história

Brasil, São Paulo 44%

27%

708 funcionários

2011-2012

(Resultados de 2018 | BRL milhões)

• Receita líquida: BRL 821,0 | Crescimento em moeda constante de
10,1% YoY

4 fábricas

• Margem bruta: 51,4% | -236 bps YoY

1 centro de distribuição regional

• EBITDA ajustado: BRL 184,5 | Crescimento em moeda constante
de 12,3% YoY

5 países
1 centro de P&D

• Margem EBITDA ajustado: 22,5% | -193 bps YoY

2013-2014

Vantagens competitivas
7 países

2015-2016

10 países

2017-2019
IPO

Principais métricas

• Portfólio de produtos expansivo e diversificado com forte
posicionamento de mercado, inovação e pipeline robusto.
• Operações atraentes no crescente setor farmacêutico de
especialidades.

Áreas terapêuticas

• Pioneiro no modelo de Open Innovation, com um forte
histórico de parcerias com os principais players globais.

• Onco e onco-hematologia 37%

• Histórico de crescimento sustentável na América Latina.
10 países

• Lucro líquido ajustado: BRL 96,0 | Crescimento de 42,0% YoY

• Plataforma única na América Latina com verdadeira presença
regional.

• Equipe de gestão experiente e forte investimento de private
equity.

(% da receita bruta de 2018)

• Doenças infecciosas 32%
• Tratamentos especiais e I&I 12%
• Doenças órfãs e raras 18%

Fact Sheet
Destaques do portfólio
•

Onco e onco-hematologia
Paclitaxel ligado à albumina indicado para mBc, NSCLC localmente avançado e adenocarcinoma de pâncreas
metastático como tratamento de 1ª linha em combinação com gencitabina. Já lançado no México e no Brasil.

Estrutura acionária
GBT Grupo Biotoscana
Advent International 27,7%
Essex Woodlands 16,9%

Aprovado pelo FDA/EMA e ANVISA para mBc e lipossarcoma. Agente único no tratamento de quimioterapia
com benefício significativo de OS no mBc pré-tratado. Já lançado no Brasil. A ser lançado na Argentina em
2019.

Famílias Guttmann e Friedlander 7,1%
Management 0,3%
Free Float1 48,0%

Aprovado pelo FDA/EMA e ANVISA para DTC, RCC e HCC. GBT possui direitos de marketing para toda
América Latina, exceto México. Lançado no Brasil. A ser lançado na Argentina em 2019.
Azacitidine é indicado para o tratamento de pacientes com vários tipos de síndrome mielodisplásica.
Lançado no Brasil em 2010. Possibilidade de entrada de genérico em 2019.

•

Doenças infecciosas

Total de ações: 106.622.306
¹ Free float inclui ações em tesouraria

Diretoria executiva
Federico Wintour

Claudio Coracini
Country ManagerBrasil

CEO – Diretor-Presidente

Lipossoma de anfotericina B prescrito para o tratamento empírico de infecções fúngicas sistêmicas causadas por
espécies de Aspergillus e Candida. Lançado no BR em 1999. A ser lançado no Peru, Bolívia and Paraguai.

•

Aprovado pelo FDA/EMA e ANMAT para o tratamento de pacientes adultos com aspergilose invasiva e
mucormicose, para quem a anfotericina B é inadequada. A ser lançado em 2019/2020: ARG, BRA, CHI, MEX, PER.

Raquel Balsa
CFO – Diretora Financeira

Extensão do contrato assinado em 2T18 para inclusão de 15 produtos existentes entre HIV, HEP C,
antifúngico para 5 países (COL, PER, ECU, BOL, PAR). GBT também tem produtos proprietários vendidos em
vários países.

Renato De Giorgi

Eduardo Epstein
Head of Medical Affairs &
Country ManagerArgentina

EVP, Business Development

Julieta Serna
EVP, Latam

Melissa Angelini

Mario Malaspina

Diretoria de Comunicação e RI

Diretor de Operações

BGx
Produtos genéricos de marca em duas linhas terapêuticas: oncologia e respiratória com presença em todos
os países, exceto México e Brasil e 5 novos produtos a serem desenvolvidos em 2019.

Parceiros selecionados

Joaquin Mandachain
PMO

Relações com Investidores
+55 115090-5930
ir@grupobiotoscana.com
ri.grupobiotoscana.com

Nota: OS = sobrevida global, mBc = câncer de mama metastático, DTC = câncer de tireoide diferenciado, NSCLC = câncer de pulmão de não pequenas células, RCC = carcinoma de células renais, HCC = carcinoma hepatocelular irressecável.

