
 
 
 

Grupo Biotoscana adquire Laboratório DOSA 
 
A transação continua a avançar na agenda de expansão do GBT e aumenta seu escopo na 
área terapêutica em patologias pulmonares severas.  
 
 
Montevideo, Uruguai, 13 de novembro de 2017 - GBT-Grupo Biotoscana (B3: GBIO33), 
uma empresa biofarmacêutica líder na América Latina, anuncia hoje que concluiu a 
aquisição do Laboratório DOSA S.A., um fabricante farmacêutico especializado com sede 
na Argentina. A transação continua a avançar na agenda estratégica do GBT e aumenta o 
escopo da Companhia na promissora área de patologias pulmonares severas. A maior parte 
dos produtos da DOSA tratam patologias pulmonares severas, incluindo fibrose pulmonar 
idiopática e fibrose cística e possui portfólios adicionais em oncologia, hematologia e HIV. 
O Laboratório DOSA registrou receita de ARS 326 milhões (aproximadamente R$ 61 
milhões) em 2016, em relação a ARS 227 milhões (aproximadamente R$ 42 milhões) em 
2015. 
 
A transação foi concluída a um valor de US$ 29,9 milhões (aproximadamente R$ 100 
milhões), dos quais US$ 20,7 milhões foram pagos à vista, US$ 5 milhões foram depositados 
em uma conta vinculada e serão pagos em 2022, e US$ 4,2 milhões serão pagos em parcelas 
anuais ao longo dos próximos 4 anos. 
 
“O anúncio de hoje é um marco importante para nós, já que o GBT continua a avançar sua 
agenda estratégica e consolida sua posição como a primeira empresa pan-latino americana 
de medicamentos avançados", disse Mariano García-Valiño, CEO do grupo. “A aquisição 
aumentará o portfólio de produtos do GBT, adicionará novas capacidades de P&D e 
fabricação, fortalecerá nosso pipeline de renovação de produtos e nos fornecerá uma nova 
plataforma para crescimento e expansão geográfica”. 
 
“A combinação com o GBT ajudará a DOSA a alcançar uma série de países-chave onde os 
produtos das empresas têm potencial significativo", afirmou Carlos Estevez, CEO da DOSA. 
"Também teremos a oportunidade de apresentar os produtos GBT e DOSA nos mercados e 
clientes uns dos outros”. 
 
O GBT manterá o Sr. Estevez como um assessor especial, com foco no pipeline e no 
desenvolvimento de produtos. 
 
As doenças pulmonares severas são um dos segmentos de crescimento mais rápido do setor 
farmacêutico global, de acordo com um estudo recente da Allied Market Research. Em 
particular, o estudo cita que o mercado global de fibrose pulmonar idiopática gerou US$ 
1,616 milhões em 2016. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado 
global de fibrose pulmonar idiopática incluem aumento da prevalência de doença fibrótica 
e aumento da população geriátrica. Além disso, o aumento da demanda por medicamentos 
com custo-benefício e a introdução de opções avançadas de tratamento impulsionam o 
crescimento do mercado. O GBT procurará capitalizar essa importante oportunidade 
expandindo ainda mais sua presença regional e diversificando seu portfólio de produtos 
através de licenciamento e de P&D proprietário. 
 
 



 
Sobre o GBT-Grupo Biotoscana 
O GBT-Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que opera na crescente região 
da América Latina e foca em segmentos de mercado com crescimento rápido como doenças 
infecciosas, oncologia e onco-hematologia, tratamentos especiais, imunologia e inflamação 
e doenças raras, entre outras. O GBT está presente atualmente ao longo de 10 países latino-
americanos, onde opera sob as companhias Biotoscana, United Medical e LKM. O forte 
portfólio do GBT combina licenças de classe mundial e produtos proprietários. Para saber 
mais sobre o Grupo Biotoscana, acesse www.grupobiotoscana.com. 
 
Sobre a DOSA 
Fundada em 1999, a DOSA é líder em mercados respiratórios, oncológicos, de HIV e de 
tratamento especializado na Argentina. A empresa estabeleceu um sólido histórico de 
lançamentos de produtos e inovações e continua dedicada à pesquisa e desenvolvimento 
contínuos, visando o avanço da qualidade e eficácia dos tratamentos. 
 
Declarações prospectivas (GBT) 
Este comunicado inclui declarações prospectivas sobre uma transação entre GBT-Grupo 
Biotoscana, DOSA e Laboratorios LKM, incluindo expectativas a respeito de aplicabilidade 
de previsões para a comercialização de certos produtos. O GBT-Grupo Biotoscana não 
assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto requerido 
pela lei aplicável. 
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