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COMUNICADO AO MERCADO 
ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTA VEICULADA NA MÍDIA 

 
 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira 
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores 
 
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários  
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas  
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários  
 
Ref: Ofício nº 912/2019-SLS 
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 
 
Prezados Senhores, 
 
BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. (“Company” ou “GBT”) (B3: GBIO33), um dos maiores grupos 
biofarmacêuticos da América Latina, vem apresentar seus esclarecimentos em atenção ao Ofício 
nº 912/2019-SLS, em razão da nota publicada hoje na mídia sobre a potencial venda do controle da 
Companhia conforme transcrito abaixo: 
 
“10 de outubro de 2019 
912/2019-SLS 
 
Biotoscana Investments S.A. 
At. Sr. Claudio Coracini 
Diretor de Relações com Investidores 
 
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 
 
Prezados Senhores, 
 
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 10/10/2019, sob o título “Venda da Biotoscana pode 
ser fechada por R$ 1,3 bi”, consta, entre outras informações, que: 
 
1. Pelas propostas que estão na mesa neste momento, a Biotoscana pode ser vendida por até R$ 1,3 
bilhão, ou R$ 12 por BDR, o equivalente a prêmio de quase 30% frente à cotação atual dos papéis; 



 
2. Um acordo pode ser assinado até o fim da semana. 
 
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 11/10/2019, com a sua confirmação ou não, 
bem como outras informações consideradas importantes.” 
 
A Companhia informa que consultou seus acionistas controladores e eles confirmaram que continuam 
negociando termos e condições de uma potencial venda do controle da Companhia, como divulgado 
anteriormente e, até a presente data, nenhuma decisão foi tomada a respeito. 
 
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca 
do andamento de qualquer assunto relevante de interesse do mercado, nos termos da legislação aplicável.  

 
Montevideo, 10 de outubro 2019 

 
BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. 

Claudio Coracini 
Representante Legal 

 
 
 
 
Sobre a GBT Grupo Biotoscana 
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que atua na Latam, uma região em franca expansão, com foco em 
segmentos de mercado com crescimento rápido, como doenças infecciosas, oncologia e onco-hematologia, imunologia e 
inflamação, tratamentos especiais e doenças raras, etc. Hoje o GBT está presente em 10 países latino-americanos, onde opera sob 
as companhias Biotoscana, United Medical, LKM e DOSA. O sólido portfólio do GBT combina licenças de primeira linha e produtos 
proprietários. Para saber mais sobre o Grupo Biotoscana, acesse www.grupobiotoscana.com 
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