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Medical Director

COMUNICADO DE IMPRENSA

Sanofi prepara-se para adquirir Bioverativ por 11,6 mil milhões
de dólares
- Expande a presença da Sanofi em cuidados especializados e fortalece a sua liderança nas
doenças raras
- Adiciona liderança no mercado crescente da hemofilia e proporciona uma plataforma para
expansão noutras doenças raras do sangue
- Impulsiona valor significativo para os acionistas, com a expectativa de que o ROIC (retorno
sobre o capital investido) ultrapasse o custo de capital em três anos
- Melhora o crescimento sustentável das receitas e ganhos da Sanofi
- Fornece um acréscimo imediato do Lucro por Ação

Lisboa, 31 de janeiro de 2018 – A Sanofi e a Bioverativ Inc., a biofarmacêutica orientada para
tratamentos na área da hemofilia e de outras doenças raras do sangue, celebraram um acordo, no qual
a Sanofi vai adquirir todas as ações em circulação da Bioverativ por 105 dólares por ação, em dinheiro,
representando um valor patrimonial de aproximadamente 11,6 mil milhões. A transação foi aprovada
por unanimidade pelos conselhos de administração da Sanofi e da Bioverativ.
"Com a Bioverativ, líder no crescente mercado da hemofilia, a Sanofi aumenta a sua presença nos
cuidados especializados e na liderança em doenças raras, de acordo com o seu Roadmap 2020, e cria
uma plataforma para o crescimento noutras doenças raras do sangue. Juntos, temos uma oportunidade
ótima para levar medicamentos inovadores a doentes em todo o mundo, com base no sucesso da
Bioverativ na condução de novos padrões de atendimento com as suas terapêuticas de substituição
prolongada de fator de vida útil", comentou Olivier Brandicourt, Chief Executive Officer da Sanofi. "Em
conjunto, continuaremos a alavancar o nosso know-how científico, foco disciplinado e experiência de
desenvolvimento que nos posicionam numa melhor posição para gerar valor para os nossos acionistas
e criar tratamentos inovadores para os doentes".
O Chief Executive Officer da Bioverativ, John Cox, reconheceu que a, “Bioverativ foi criada para levar
progressos significativos às pessoas que vivem com hemofilia e outros distúrbios raros do sangue, e
estou extremamente orgulhoso das conquistas que fizemos com esta missão no ano passado.
Conseguimos expandir, com base no sucesso de Eloctate e Alprolix, que estão a fazer a diferença,
todos os dias, na vida das pessoas com hemofilia e criamos um pipeline de novos programas para

pessoas com doenças raras do sangue. A Sanofi traz consigo capacidades comprovadas e uma
infraestrutura global, que acreditamos que ajudará a expandir mais rapidamente o acesso aos nossos
medicamentos em todo o mundo e a promover a nossa missão de transformar a vida de pessoas com
doenças raras do sangue. O nosso presidente, Brian Posner, todo o nosso Conselho Administrativo e
eu acreditamos firmemente que a nossa união criaria valor significativo para os acionistas, e essa
transação oferece um enorme valor para os acionistas que investiram e apoiaram a nossa missão ".
Criar um portfólio líder na hemofilia
Com cerca de 10 mil milhões de dólares em vendas anuais e 181 mil1 pessoas afetadas em todo o
mundo, a hemofilia representa o maior mercado de doenças raras e deverá crescer acima de 7% ao
ano até 2022. As opções de tratamento para os doentes são moldadas pela mudança dos padrões de
cuidados em todo o mundo e incluem profilaxia e produtos de semi-vida estendida, e o
desenvolvimento e adoção de terapêuticas inovadoras.
As terapêuticas de semi-vida estendidas da Bioverativ, Eloctate® [Fator Antihemofílico VIII
(Recombinante), Fc Proteína de Fusão] e Alprolix® [Fator de Coagulação IX (Recombinante), Fc
Proteína de Fusão] para o tratamento da hemofilia A e B, respectivamente, representaram, quando
foram lançados, o primeiro maior avanço no mercado da hemofilia em quase duas décadas. Em 2016,
a Bioverativ gerou 847 milhões de dólares em vendas e 41 milhões de dólares em royalties.
A Bioverativ comercializa atualmente os dois produtos nos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália
e planeia expandir-se para geografias adicionais. As terapêuticas são também comercializadas na
União Europeia e noutros países sob um acordo de colaboração.
A Sanofi acredita que as terapêuticas com fatores de substituição continuarão a ser o padrão de
cuidados na hemofilia durante muitos anos devido à excelente segurança e ao seu perfil cada vez
maior de ação prolongada. A Sanofi será capaz de aproveitar o conhecimento clínico da Bioverativ e a
plataforma comercial existente para avançar com fitusiran, uma terapêutica de RNAi de interferência
(RNAi) para a hemofilia A e B, com ou sem inibidores. A Sanofi anunciou recentemente uma
reestruturação da sua aliança de doenças raras com a Alnylam Pharmaceuticals, obtendo os direitos
globais de desenvolvimento e comercialização para fitusiran.
Fortalecimento do portfólio de cuidados especializados da Sanofi
Uma das prioridades do Roadmap da Sanofi para 2020 é "Reformular o portfólio" e focar-se em áreas
em que a empresa atualmente possui, ou pode efetivamente construir, uma posição de liderança. A
adição da Bioverativ vai ao encontro desta prioridade, adicionando ao nosso portfólio uma oferta
diferenciada de terapêuticas inovadoras e fornecendo uma plataforma para crescimento nas doenças
raras do sangue, que expandirá a nossa presença nos cuidados especializados, reforçará a nossa
posição de liderança nas doenças raras e atenderá às necessidades da comunidade de doentes.
Para além dos seus dois produtos comercializados, o pipeline da Bioverativ inclui um programa em
testes de Fase 3 para a doença de aglutininas frias, programas de investigação em fase inicial e
colaborações em hemofilia e noutras doenças raras do sangue, incluindo anemia falciforme e
talassemia beta. A organização de Investigação e Desenvolvimento da Sanofi apoiará a Bioverativ para
levar de forma mais rápida essas importantes terapêuticas aos doentes. Adicionalmente, a presença
global da Sanofi, a experiência comprovada e o sucesso no lançamento de medicamentos especiais e
a pegada estabelecida em mercados emergentes importantes ajudarão a Bioverativ a capitalizar
plenamente as oportunidades de crescimento dos seus produtos atuais e futuros.
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Fonte: WFH 2016, MRB 2016, ATHN 2016, Evaluate Pharma
De notar que a população total estimada com hemofilia é superior aos ~400,000 doentes estimados versus ~181,000 doentes identificados

Valor adicional para os acionistas
Espera-se que a aquisição da Bioverativ gere um valor significativo para os acionistas da Sanofi, com
fortes fluxos de caixa dos produtos crescentes da Bioverativ, que deverão aumentar a escala financeira
e operacional da Sanofi. Espera-se que a aquisição seja imediatamente favorável ao EPS comercial da
Sanofi no ano fiscal de 2018 e até 5% de acréscimo no ano fiscal de 2019. A Sanofi também prevê que
o ROIC exceda o custo de capital dentro de três anos. A Sanofi espera manter a sua forte classificação
de crédito.
Termos de Transação
Nos termos do contrato de fusão, a Sanofi iniciará uma oferta pública de compra para adquirir todas as
ações em circulação da Bioverativ a um preço de 105 dólares por ação, em dinheiro. O preço de
aquisição de 105 dólares por ação representa um prémio de 64% para o preço de fecho da Bioverativ a
19 de janeiro de 2018.
A conclusão da oferta está sujeita a várias condições, incluindo a proposta de pelo menos a maioria
das ações destacadas da Bioverativ, a entrega de uma opinião fiscal emitida na assinatura, o
vencimento ou encerramento do período de espera ao abrigo do Hart Scott Rodino Antitrust
Improvements Act e de outras aprovações regulatórias, e outras condições habituais. Após a conclusão
bem-sucedida da oferta pública, uma subsidiária integral da Sanofi irá fundir-se com a Bioverativ e as
ações da Bioverativ destacadas não apresentadas na oferta pública serão convertidas no direito de
receber os mesmos 105 dólares por ação, em dinheiro, pago na oferta pública de aquisição. A oferta
pública deverá começar em fevereiro de 2018.
A Sanofi planeia financiar a transação com uma combinação de dinheiro disponível e através de novas
dívidas a serem levantadas. A oferta não está sujeita a qualquer condição de financiamento. A
transação deverá ser encerrada dentro de três meses, sujeita à satisfação ou renúncia às condições
habituais de fecho.
A Lazard atua como consultora financeira exclusiva da Sanofi. A Guggenheim Securities e a J.P.
Morgan Securities LLC atuam como consultoras financeiras da Bioverativ. Weil, Gotshal & Manges LLP
atua como consultor jurídico da Sanofi. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como
consultor jurídico da Bioverativ.

Sobre a Sanofi
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma companhia
biofarmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença com as
nossas vacinas e disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com doenças
raras como os milhões de pessoas com doenças crónicas.
A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuídos por 100 países, transformam a
inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life!

Sobre a Bioverativ

A Bioverativ é uma biofarmacêutica dedicada a transformar a vida das pessoas com hemofilia e outras
doenças raras do sangue através de investigação, desenvolvimento e comercialização de terapêuticas
inovadoras de classe mundial. Lançada em 2017, após a separação da Biogen Inc., a Bioverativ tem
por base um forte património de inovação científica e está empenhada em trabalhar ativamente com a
comunidade de pessoas com distúrbios do sangue. A missão da empresa é criar progresso para os
doentes nas áreas em que estes mais precisam e as suas terapêuticas de hemofilia, quando foram
lançadas, representaram os primeiros grandes avanços no tratamento da hemofilia em mais de duas
décadas. Para mais informações, visite www.Bioverativ.com ou siga @Bioverativ no Twitter.
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relativas a desempenhos futuros. Estas declarações prospetivas geralmente podem ser identificadas pela terminologia
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uma aplicação biológica, que possa registar-se, para qualquer produto candidato, assim como as suas decisões referentes à
rotulagem e a outros fatores que poderiam afetar a disponibilidade ou a potencial comercialização desses produtos
candidatos, a ausência de garantia de que os produtos candidatos, uma vez aprovados, terão sucesso no mercado, a
aprovação futura e o sucesso comercial de opções de tratamento, a capacidade do grupo para alavancar oportunidades de
crescimento externo, e os citados ou identificados nos documentos públicos depositados junto da SEC e da AMF pela Sanofi,
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