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FATO RELEVANTE 

A Hypera S.A. (“Companhia” ou “Hypera Pharma”) vem a público informar que foi 

celebrado contrato com a Takeda Pharmaceutical International AG (“Takeda”) para 

aquisição de portfólio de 18 selecionados medicamentos isentos de prescrição (“OTC”) 

e de prescrição na América Latina pelo preço de USD825 milhões (oitocentos e vinte e 

cinco milhões de dólares) (“Transação”). 

O portfólio a ser adquirido registrou receita líquida de cerca de R$900 milhões em 2019, 

sendo que o Brasil correspondeu a 83% desse valor e o México a 15%. O portfólio inclui 

produtos em áreas terapêuticas como cardiologia, diabetes, endocrinologia, 

gastrenterologia, sistema respiratório e clínica geral, além de marcas Top of Mind como 

Neosaldina, a terceira maior marca de medicamentos OTC no Brasil, e Dramin, assim 

como o patenteado Nesina (para tratamento da diabetes tipo II). 

Com a conclusão da Transação e a recente aquisição da marca Buscopan, a Hypera 

Pharma passará a ser a maior empresa farmacêutica do Brasil e a líder absoluta em OTC, 

com participação de mercado de aproximadamente 20%, à frente do concorrente mais 

próximo com 11%, detendo duas das três maiores marcas de medicamentos OTC no 

país, de acordo com o IQVIA. A Transação permitirá que a Companhia continue a 

expandir seu singular e não replicável portfólio de marcas líderes com faturamento anual 

acima de R$ 100 milhões e a fortalecer sua posição em segmentos estratégicos do 

mercado. 

Quando concluído, esse passo transformador representará a maior aquisição da história 

da Hypera Pharma e está em linha com o seu já reconhecido foco estratégico de 

expansão de market share e investimento em marcas líderes com alto potencial de 

crescimento. A Transação está alinhada com a estratégia da Companhia de fortalecer 

sua presença no mercado brasileiro por meio de marcas líderes e de renome e com alto 

potencial de crescimento.  

A Hypera Pharma e a Takeda também assinarão acordo de fabricação e fornecimento 

em conexão com a Transação, por meio do qual a Takeda continuará a fornecer produtos 

à Companhia. A Companhia também fortalecerá seu time de vendas e marketing com 

uma equipe talentosa de aproximadamente 300 pessoas que será transferida da Takeda 

quando do fechamento da Transação, o que deverá ocorrer até o final de 2020 e que 

está sujeita a determinadas condições precedentes estabelecidas no contrato, que 



 

incluem a aprovação dos órgãos antitruste e a aprovação dos acionistas, conforme 

disposto no Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e que está 

prevista para ocorrer até 31 de julho de 2020. A aprovação da Transação não dará aos 

acionistas o direito de retirada da Companhia, tendo em vista que suas ações possuem 

liquidez e dispersão no mercado, para fins do Artigo 256, §2º, e 137, II, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

A Companhia já assegurou com bancos linhas de crédito de R$ 3,5 bilhões para financiar 

a Transação. 

A Hypera Pharma fará, na presente data, uma conferência telefônica para apresentação 

da Transação, às 12:00 – horário de Brasília (10:00 NYT). A apresentação para a 

conferência telefônica está disponível na página de Relações com Investidores da 

Companhia (http://ir.hypera.com.br). 

 

São Paulo, 02 de março de 2020. 

HYPERA S.A. 

Adalmario Ghovatto Satheler do Couto 

Diretor de Relações com Investidores  
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MATERIAL FACT 

Hypera S.A. (“Company” or “Hypera Pharma”) hereby informs that has entered into an 

agreement with Takeda Pharmaceutical International AG (“Takeda”) to acquire a  

portfolio of 18 selected over the counter (“OTC”) and prescription pharmaceutical 

products in Latin America for a total amount of USD825 million (“Transaction”). 

The portfolio that will be acquired through the Transaction had net revenues of around 

R$900 million in 2019, with Brazil accounting for 83% of that amount, and Mexico for 

15%. It includes products within the cardiovascular, diabetes, endocrinology, 

gastrointestinal, respiratory and general medicine therapeutic areas plus Top of Mind 

brands such as Neosaldina, the third largest OTC brand in Brazil, and Dramin, as well as 

patent-protected Nesina (for type II diabetes treatment).  

Upon the completion of the Transaction and with the recent acquisition of the Buscopan 

brand, Hypera Pharma will become the largest pharmaceutical company in Brazil and the 

undisputed leader in the Consumer Health market with a market share of about 20%, 

ahead of its nearest competitor at 11%, owning two out of the Top 3 OTC brands in the 

country, according to IQVIA. The Transaction will enable the Company to keep 

expanding its unique, non-replicable portfolio of leading brands with annual sales above 

R$100 million, and strengthen its position in strategic segments of the market. 

Once completed, this transformational move will represent the biggest acquisition in 

Hypera Pharma´s history and is aligned with Hypera Pharma´s well established strategic 

focus on expanding its market share and on investing in leading brands with attractive 

growth prospects. This Transaction is also aligned with the Company’s strategic objective 

to enhance its presence in the Brazilian market with renowned, leading brands with high 

potential of growth.  

Hypera Pharma and Takeda will also sign a manufacturing and supply agreement in 

connection with the Transaction under which Takeda will continue to supply the products 

to the Company. Hypera Pharma will also strengthen its sales and marketing structure 

with a team of around 300 talented people that will be transferred from Takeda on the 

closing of the Transaction, which is expected to occur by the end of 2020 and is subject 

to certain conditions precedents set forth in the agreement, including the antitrust 

authorities’ approval and the shareholder´s approval, as per Article 256 of Law No. 



 

6,404/76 (“Brazilian Corporate Law”), which shall be expected to occur until July 31, 

2020. The shareholders will have no withdrawal rights upon the approval of the 

Transaction, since the Company’s shares are liquid and have market dispersion, for the 

purposes of Articles 256, §2nd, and 137, II, of the Brazilian Corporate Law.          

The Company has guaranteed a R$3.5 billion firm loan commitment in order to finance 

the Transaction.  

Hypera Pharma will host a conference call to present the Transaction on the date hereof, 

at 12:00 pm Brazilian Time (10:00 a.m. Eastern Time). The presentation for the 

conference call will be available at the Company’s IR website (http://ir.hypera.com.br). 

 

São Paulo, March 2nd, 2020 

 

HYPERA S.A. 

Adalmario Ghovatto Satheler do Couto 

Investor Relations Officer 

 


