Fusão com o Farmasa
4 de junho de 2008
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Visão geral da Farmasa
Empresa farmacêutica tradicional de mais de 50 anos com marcas
líderes de mercado
• Receita Bruta em 2007

R$341,3 milhões

(1)

• Receita Líquida em 2007

R$258,9 milhões

• 150 produtos e 80 marcas
Exemplos de marcas:

Rank

Marca

Segmento

Rinosoro

Descongestionante nasal

#1

Lucretin

Sabonete íntimo

#2

Tamarine

Laxante

#2

Mioflex

Relaxante muscular

#2

Lisador

Analgésico

#6

(1) Líquida de descontos, bruta de impostos diretos.
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Fortalece a posição
competitiva
Com a aquisição da Farmasa a divisão de OTC / farmacêutica da
Hypermarcas se tornou:
#1 em OTC
#5 laboratório nacional (incluindo medicamentos genéricos)
#2 laboratório nacional (excluindo medicamentos genéricos)
#7 no ranking geral
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Racional da transação
Muitas sinergias estratégicas entre a Hypermarcas e a Farmasa

Mídia

Vendas diretas

•Expertise
•Custos baixos
•Escala

•Impulsionar marcas

•Base de clientes fragmentada

•Melhorar distribuição e
margens

•Baixos descontos e prazos

Propagandistas
médicos

Promotores

Produtos

•Promover demanda para marcas
adormecidas e lançamento de
produtos

•Alcance local (SP)

Aumento da
exposição no ponto
de venda

•Tradição e reputação
•Mais de 100.000 visitas
médicas por mês
•Alcance nacional

Complementaridade entre a linha de produtos e pipeline
•Possibilita expansão para outros segmentos
•Acelera extensão das marcas
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Racional Econômico
Em 2007

R$ milhões
Receita líquida

Hypermarcas

Farmasa

Total

% Farmasa
do total

R$1.062

R$259

R$1.320

20%

Lucro bruto

R$615

R$187

R$802

23%

EBITDA “normalizado”

R$278

R$68

R$346

20%

(1)

(1) EBITDA 2007 da Farmasa calculado com base na margem EBITDA pro-forma da Hypermarcas de 26,2%.
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Sinergias
• Geração adicional de ágio de R$869 milhões

Sinergias financeiras

• Economia de impostos de R$295 milhões (VP de
R$213 milhões)
• Economias de escala na compra de matérias-

prima e embalagens
• Aumento da produtividade industrial

Sinergias operacionais

• Consolidação das plantas
• Redução das despesas de marketing
• Lançamento de produtos mais eficiente
• Redução das despesas de SG&A
• Hypermarcas + GP Investments + Farmasa

Sinergias estratégicas

– Expertise para realizar novas aquisições nas
áreas farmacêutica, cosméticos e higiene e
limpeza
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Múltiplos da transação
R$ millhões

Equity value da Farmasa

(1)

(-) VP do benefício fiscal do ágio
(+) VP da dívida líquida

(=) Firm value

675
213
47

509

Múltiplo (antes das sinergias) (2)

7,3x

Múltiplo da Farmasa como % do múltiplo da Hypermarcas (3)

66%

(1)

Preço médio de R$17 por ação desde o IPO multiplicado pelo número de ações emitidas.

(2)

EBITDA 2007 da Farmasa calculado com base na margem EBITDA pro-forma da Hypermarcas de 26,2%.

(3)

Múltiplo da Hypermarcas baseado no EBITDA 2007 pro-forma EBITDA de R$278 milhões e no preço de R$17 por ação.
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Regras de governança
corporativa
Composição acionária anterior

Nova composição acionária

Free float 18%

Free float 23%
Igarapava 47%

Igarapava 37%

Administração 1%
Administração 1%
GP/Samaja 20%

Maiorem 29%
Maiorem 24%

• Conselho de administração aumenta de 7 para 9 membros
• Entrada da GP Investments e da família Samaja (+2 membros)
• Sócios com visão de longo prazo para a Companhia
• Bloco de controle formado por Igarapava, Maiorem, GP Investments e Samaja
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