valor econômico

brasilri
empresas
ﬁnanças
opinião
mundo
legislação
carreira
valor
data

Empresas

valor data

ranking dealogic

Hypera compra Buscopan e Buscofem por R$
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A Hypera fechou acordo de R$ 1,3 bilhão para compra dos produtos das marcas
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Buscopan e Buscofem, da farmacêutica Boehringer Ingelheim. O acordo para
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compra foi aprovado, por unanimidade, em reunião do conselho de
administração da Hypera realizada na terça-feira.

Títulos privados
Farmacêutica

Juros
Higiene
Externos
Pessoal
De acordo
com e
a Beleza
Hypera, o Buscopan atualmente é a marca líder no segmento de
antiespasmódico
no Brasil, e a família Buscopan e Buscofem a segunda maior
Máquinas
Carteira
Valor
e Equipamentos

franquia no mercado nacional de medicamentos isentos de prescrição (OTC, na

Fundos
Mídia
e Marketing
sigla em
inglês).
Ranking Dealogic
Mineração
Papel e Celulose

Química e Petroquímica
Saneamento
Siderurgia
Telecom

Transportes e Logística
Varejo

— Foto: Reprodução / Facebook Buscopan

A conclusão do negócio depende da aprovação da autoridade antitruste e outras
condições relevantes, segundo a Hypera, termos estabelecidos no contrato de
compra e venda.
Em outubro, a Boehringer Ingelheim já havia sinalizado o interesse em vender os
produtos da família Buscopan e Buscofem. A transação era avaliada entre R$ 750
milhões e R$ 1 bilhão. As vendas do Buscopan chegam a cerca de R$ 300 milhões
por ano. Até então, as empresas interessadas eram a Sanoﬁ, a P&G e a Reckitt
Benckiser.
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Anciana de 96 años vende su propia casa: miren los muebles
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Puede que te sorprendan los precios de los cruceros en Buenos Aires
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No tenía idea de la mascota que adopto, al poco tiempo esta criatura alcanzaría un tamaño
inimaginable
HOLAGENTE
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Recompensa masiva para argentinos nacidos entre 1941 y 1981
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10 países a los que es muy fácil inmigrar si vives en Argentina
RELOCATION TARGET
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Si vives en Buenos Aires podrás optar a estas ofertas de vuelo.
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Veja em Valor Investe
Governo vai propor reforma profunda ao país, diz Guedes a jornal

Governadores do Nordeste calculam perdas após fracasso de megaleilão

XP pode valer quase US$ 14 bilhões com IPO

Custo Brasil consome 22% do PIB e ganha nova estratégia de combate

Ficha do mercado está caindo, diz Pastore

Brasil "só tem espaço para os melhores", diz Weintraub a crianças

Mais do Valor Econômico

PF prende líder de facção criminosa em shopping de Salvador
Alan Barbosa Rolim, conhecido como Zaqueu, teria ordenado o massacre que deixou 55
detentos mortos em presídios do Amazonas
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Trump ironiza democratas antes de Câmara votar processo de
impeachment
Apesar da maioria democrata na Câmara, o Senado é controlado pelos republicanos, que
devem absolver Trump e mantê-lo no cargo

18/12/2019 10:24 — Em Mundo

Santander e ex-diretores vão pagar R$ 4,8 mi à CVM para encerrar
processo
Caso apurou irregularidades às regras que regem os fundos de investimentos de
participação
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PF deﬂagra operação contra suspeitos de onda de ataques no Ceará
Segundo as investigações, ações de grupo criminoso foram ordenadas de dentro de
presídios
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Inﬂação ﬁca estável no Reino Unido; preços de casas têm menor
ritmo desde 2012
Preços ao consumidor subiram 1,5%, mesma variação de outubro; no mercado imobiliário,
Londres puxa desaceleração
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Juros futuros e dólar operam em baixa; investidor monitora dados de
inﬂação
Além de indicadores apresentados nesta quarta-feira, há expectativa pelo Relatório de
Inﬂação, que sai amanhã
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