
 

 

 
 

 
Advent International recebe reconhecimento da Colcapital pelo impacto na criação de 
valor no Grupo Biotoscana (B3: GBIO33)  
 
Montevidéu, Uruguai, 24 de outubro de 2017 - O GBT-Grupo Biotoscana (B3: 
GBIO33), uma empresa biofarmacêutica líder na América Latina, anunciou hoje que 
a Advent International, importante acionista, foi reconhecida pelo excelente impacto na 
criação de valor no GBT-Grupo Biotoscana, não apenas na Colômbia, mas na região 
da América Latina. 
 
A Colcapital (Associação Colombiana de Fundos de Capital Privado), em parceria 
com a Deloitte, organizou um evento para premiar empresas de private equity que 
demonstraram como o setor contribui para o desenvolvimento da economia 
colombiana. O evento incluiu quatro categorias de premiação diferentes e a Advent 
International foi reconhecida com o prêmio “Maior impacto gerado em empresas”.  
 
Após o ingresso da Advent no GBT-Grupo Biotoscana como parceira estratégica em 
2011, o GBT se tornou uma verdadeira empresa pan-regional através de três 
aquisições desde o investimento. Em julho, o GBT definiu o preço da sua oferta 
pública inicial gerando receitas de US$375,2 milhões. Esse foi a maior IPO na área 
da saúde na América Latina desde 2011 e o maior IPO na área da saúde nas 
Américas este ano. O reconhecimento da Advent na premiação da ColCapital destaca 
a geração de valor por meio de estratégia e execução integradas, incluindo uma 
visão objetiva de longo prazo, a implementação de excelentes práticas de governança 
corporativa, um processo bem-sucedido de internacionalização, tanto orgânica quanto 
por meio de M&A, práticas disciplinadas de inovação e introdução de produtos, 
execução rigorosa de integração pós-fusão, entre outros. 
 
“Temos o prazer de receber este reconhecimento, que destaca o impacto que o 
compromisso da Advent em termos de visão, apoio constante e implementação de 
recursos, combinado com uma equipe de gestão robusta, pode ter nos resultados de 
uma empresa”, afirmou Mauricio Salgar, Diretor da Advent International em Bogotá. 
 
O GBT é uma das poucas empresas farmacêuticas integradas da América Latina 
envolvida principalmente no desenvolvimento, na fabricação e na comercialização de 
produtos farmacêuticos especializados de marca por toda a região. Com presença 
estabelecida em todos os grandes mercados da América Latina, o GBT opera no 
Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru e 
Uruguai. 
 
 
Sobre o GBT-Grupo Biotoscana 



 

 

O GBT-Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que opera na região 
de desenvolvimento acelerado da América Latina, com foco em segmentos do 
mercado que crescem rapidamente como doenças infecciosas, oncologia e 
oncohematologia, tratamentos especiais, imunologia e inflamação e/ou doenças raras, 
entre outros. O GBT está presente atualmente em 10 países da América Latina, nos 
quais opera através das suas empresas Biotoscana, United Medical e LKM. O 
portfólio sólido do GBT combina licenças de classe mundial e produtos de marca 
própria. Para saber mais, visite www.grupobiotoscana.com. 
 
 
 
Sobre a Advent International  
Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes 
investidores globais em private equity. A empresa investiu em mais de 325 
transações de private equity em 41 países e em 31 de março de 2017, somava 
US$39 bilhões em ativos sob sua gestão. Com escritórios em quatro continentes, a 
Advent estabeleceu uma equipe de 190 profissionais de investimentos, integrados 
globalmente, por toda a América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. O foco 
da empresa se encontra em investimentos em cinco setores principais, inclusive 
serviços comerciais e financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e 
tecnologia, mídia e telecomunicação. Após mais de 30 anos dedicados a 
investimentos internacionais, a Advent continua comprometida em estabelecer parcerias 
com equipes de gestão para entregar um crescimento sustentável de receita e lucro 
para as empresas do seu portfólio. 
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