
PRESS RELEASE

Pierre Fabre Pharmaceuticals e Grupo Biotoscana anunciam acordo de 
comercialização na área oncológica. GBT comercializará as marcas 
Navelbine®, Javlor® e Busilvex® na Colômbia, Chile, Equador e Peru

Castres (França) e Montevidéu (Uruguai) – 25 de Julho de 2016 
A Pierre Fabre Pharmaceuticals, segundo maior laboratório farmacêutico privado da França, e o Grupo Biotoscana SL 
(GBT), um dos líderes no mercado farmacêutico da América Latina, anunciam a assinatura de um acordo na área 
oncológica pelo qual a GBT passará a comercializar os medicamentos Navelbine® (Vinorelbine - em fórmulas injetável 
e por via oral), Javlor® (Vinflunine) e Busilvex® (Busulfan) em quatro países latino americanos: Colômbia, Chile, 
Equador e Peru. Os termos financeiros determinados para a parceria não foram divulgados.

Com o acordo o Grupo Biotoscana obteve o direito exclusivo de registro, importação, promoção e comercialização das 
marcas citadas acima, para os países descritos da região.

O GBT, controlado pelo fundo de private equity Advent International, mantém operações em 10 países das Américas, 
incluindo regiões de grande desenvolvimento, como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México, Equador e Peru.
A companhia foca seus negócios em nichos de rápido crescimento, como os de doenças raras, fórmulas biofarma-
cêuticas e medicamentos especiais.

Com mais de mil colaboradores em todo o mundo, a área de oncologia da Pierre Fabre Pharmaceuticals registrou em 
2015 vendas globais de produtos para o tratamento do câncer de mais de €200 milhões, incluindo a comercialização 
da fórmula oral de Navelbine® e das marcas Javlor® e Busilvex®. A companhia de origem francesa dedica cerca de 
50% de seus investimentos anuais em Pesquisa & Desenvolvimento na busca por novos fármacos dedicados 
exclusivamente ao tratamento oncológico. 

“Este acordo com o Grupo Biotoscana permitirá o acesso dos pacientes na América do Sul aos medicamentos únicos 
no tratamento avançado dos cânceres de mama, pulmão e bexiga produzidos pela Pierre Fabre,” afirma Frédéric 
Duchesne, CEO da empresa. “Estamos confiantes que o GBT tem conhecimento, experiência e compromisso para o 
sucesso da comercialização de nossos medicamentos em toda a região latino americana”, completa.

“Esta parceria é muito importante para o Grupo Biotoscana, já que estabelecemos um acordo com uma das líderes do 
mercado farmacêutico mundial” explica Mariano García-Valiño, CEO do GBT. “A Pierre Fabre tem uma longa tradição 
em pesquisa e desenvolvimento na área oncológica e este acordo de comercialização nos permite adicionar três 
produtos-chave ao portfólio de oncologia e hematologia. Por isso, estamos ansiosos para trazer estes medicamentos 
ao mercado e atender aos pacientes que mais precisam dessa gama de remédios de alta qualidade”, finaliza.

Sobre a Pierre Fabre
Fundado na França em 1962 por Pierre Fabre, a empresa também produz dermo-cosméticos. Seu volume de negócios 
atingiu os €2,2 bilhões, em 2015, nos 130 países nos quais opera. A companhia está estruturada em duas divisiões: 
Pierre Fabre Pharmaceuticals, responsável pela produção de remédios e artigos focados nos cuidados com a saúde de 
pacientes e a Pierre Fabre Dermo-cosmetics, controladora da famosa marca Eau Thermale Avène.
O grupo conta com mais de 13 mil em todo o mundo, distribuídos por subsidiárias localizadas em 43 países. Em 2015 
a companhia aplicou 16% do total das vendas na operação farmacêutica para a pesquisa e o desenvolvimento focados 

em quatro segmentos: Oncologia, Dermatologia, Sistema Nervoso Central (CNS, na sigla em inglês) e Cuidados para a 
Saúde do Paciente. Por meio da Pierre Fabre Participações, o grupo é controlado pela Pierre Fabre Foundation, 
detentora de 86% da organização e reconhecida internacionalmente desde sua criação, em 1999. Por volta de 8% da 
companhia é detida por seus colaboradores e os 8% restantes são mantidos como ações de tesouraria (Treasury 
Stocks), salvaguardada como reserva da companhia e que não pagam dividendos ou tem direito de voto.

Para mais informações, visite: http://www.pierre-fabre.com/

Sobre o GBT – Grupo Biotoscana
O Grupo Biotoscana (GBT) é a primeira companhia biofarmacêutica de medicina avançada Latino-Americana com 
presença em toda região e foco em medicamentos especiais. Possuindo companhias totalmente próprias e operando 
em dez países na América Latina, o Grupo Biotoscana traz inovações terapêuticas de classe mundial em 
medicamentos especiais para o mercado latino-americano.

O conhecimento aprofundado das necessidades de cada mercado e dos requerimentos regulatórios de acesso faz 
com que o GBT seja o parceiro ideal para alcançar os pacientes da região até então desassistidos de serviços 
adequados. Os produtos que o Grupo Biotoscana comercializa são marcas líderes nos campos de alta complexidade 
em desordens genéticas, doenças raras, Oncologia, Hematologia, doenças infecciosas, HIV e tratamentos especiais.

A missão do grupo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes na América Latina, através da expansão do acesso a 
medicamentos de tecnologia avançada, visando suprir a escassez de companhias voltadas para o segmento na região. 
Por meio da sua múltipla presença no continente e portfólio diversificado de medicamentos especiais de alta 
tecnologia, o Grupo Biotoscana está preparado para atender a essa demanda e agregar valor aos cuidados com a 
saúde na América Latina

Para mais informações, visite:  www.grupobiotoscana.com

Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes empresas voltadas exclusivamente 
para investimentos em private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a companhia já realizou mais de 290 
transações em 39 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão mais de U$ 32 bi em ativos. Com escritórios nos 
quatro continentes, a Advent atua globalmente com uma equipe com mais de 170 profissionais de investimentos, 
focando em operações nos setores de serviços; saúde; indústria/infraestrutura; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, 
mídia e telecomunicações.
 
Para mais informações, visite: www.adventinternational.com

Sobre a Essex Woodlands
Com US$ 2,5 bilhões em ativos sob sua administração, a Essex Woodlands é uma das maiores e mais antigas 
empresas globais de crescimento de capital e possui investimentos nas áreas farmacêutica, de aparelhos hospitalares, 
serviços de healthcare e Tecnologia da Informação para a saúde. Desde sua fundação, em 1985, a Essex Woodlands 
mantém um compromisso singular com a indústria da saúde e está envolvida com o financiamento, investimento e 
gerenciamento de pouco mais de 150 empresas de healthcare, em inúmeras áreas, estágios e localizações. A 
organização é formada por 20 investidores profissionais de nível sênior, baseados em escritórios nas cidades de Palo 
Alto, no estado da Califórnia (EUA), Houston, no estado do Texas (EUA), Nova York, em estado homônimo dos Estados 
Unidos da América e Londres, capital do Reino Unido. 

Para mais informações, visite:  www.ewhv.com.

GBT - Grupo Biotoscana
Raul Fagundes Neto / Fernando Marchi
Medialink (São Paulo) 
Tel: +55 11 3817 2131
raul.fagundes@medialink.com.br



PRESS RELEASE

Pierre Fabre Pharmaceuticals e Grupo Biotoscana anunciam acordo de 
comercialização na área oncológica. GBT comercializará as marcas 
Navelbine®, Javlor® e Busilvex® na Colômbia, Chile, Equador e Peru

Castres (França) e Montevidéu (Uruguai) – 25 de Julho de 2016 
A Pierre Fabre Pharmaceuticals, segundo maior laboratório farmacêutico privado da França, e o Grupo Biotoscana SL 
(GBT), um dos líderes no mercado farmacêutico da América Latina, anunciam a assinatura de um acordo na área 
oncológica pelo qual a GBT passará a comercializar os medicamentos Navelbine® (Vinorelbine - em fórmulas injetável 
e por via oral), Javlor® (Vinflunine) e Busilvex® (Busulfan) em quatro países latino americanos: Colômbia, Chile, 
Equador e Peru. Os termos financeiros determinados para a parceria não foram divulgados.

Com o acordo o Grupo Biotoscana obteve o direito exclusivo de registro, importação, promoção e comercialização das 
marcas citadas acima, para os países descritos da região.

O GBT, controlado pelo fundo de private equity Advent International, mantém operações em 10 países das Américas, 
incluindo regiões de grande desenvolvimento, como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México, Equador e Peru.
A companhia foca seus negócios em nichos de rápido crescimento, como os de doenças raras, fórmulas biofarma-
cêuticas e medicamentos especiais.

Com mais de mil colaboradores em todo o mundo, a área de oncologia da Pierre Fabre Pharmaceuticals registrou em 
2015 vendas globais de produtos para o tratamento do câncer de mais de €200 milhões, incluindo a comercialização 
da fórmula oral de Navelbine® e das marcas Javlor® e Busilvex®. A companhia de origem francesa dedica cerca de 
50% de seus investimentos anuais em Pesquisa & Desenvolvimento na busca por novos fármacos dedicados 
exclusivamente ao tratamento oncológico. 

“Este acordo com o Grupo Biotoscana permitirá o acesso dos pacientes na América do Sul aos medicamentos únicos 
no tratamento avançado dos cânceres de mama, pulmão e bexiga produzidos pela Pierre Fabre,” afirma Frédéric 
Duchesne, CEO da empresa. “Estamos confiantes que o GBT tem conhecimento, experiência e compromisso para o 
sucesso da comercialização de nossos medicamentos em toda a região latino americana”, completa.

“Esta parceria é muito importante para o Grupo Biotoscana, já que estabelecemos um acordo com uma das líderes do 
mercado farmacêutico mundial” explica Mariano García-Valiño, CEO do GBT. “A Pierre Fabre tem uma longa tradição 
em pesquisa e desenvolvimento na área oncológica e este acordo de comercialização nos permite adicionar três 
produtos-chave ao portfólio de oncologia e hematologia. Por isso, estamos ansiosos para trazer estes medicamentos 
ao mercado e atender aos pacientes que mais precisam dessa gama de remédios de alta qualidade”, finaliza.

Sobre a Pierre Fabre
Fundado na França em 1962 por Pierre Fabre, a empresa também produz dermo-cosméticos. Seu volume de negócios 
atingiu os €2,2 bilhões, em 2015, nos 130 países nos quais opera. A companhia está estruturada em duas divisiões: 
Pierre Fabre Pharmaceuticals, responsável pela produção de remédios e artigos focados nos cuidados com a saúde de 
pacientes e a Pierre Fabre Dermo-cosmetics, controladora da famosa marca Eau Thermale Avène.
O grupo conta com mais de 13 mil em todo o mundo, distribuídos por subsidiárias localizadas em 43 países. Em 2015 
a companhia aplicou 16% do total das vendas na operação farmacêutica para a pesquisa e o desenvolvimento focados 

em quatro segmentos: Oncologia, Dermatologia, Sistema Nervoso Central (CNS, na sigla em inglês) e Cuidados para a 
Saúde do Paciente. Por meio da Pierre Fabre Participações, o grupo é controlado pela Pierre Fabre Foundation, 
detentora de 86% da organização e reconhecida internacionalmente desde sua criação, em 1999. Por volta de 8% da 
companhia é detida por seus colaboradores e os 8% restantes são mantidos como ações de tesouraria (Treasury 
Stocks), salvaguardada como reserva da companhia e que não pagam dividendos ou tem direito de voto.

Para mais informações, visite: http://www.pierre-fabre.com/

Sobre o GBT – Grupo Biotoscana
O Grupo Biotoscana (GBT) é a primeira companhia biofarmacêutica de medicina avançada Latino-Americana com 
presença em toda região e foco em medicamentos especiais. Possuindo companhias totalmente próprias e operando 
em dez países na América Latina, o Grupo Biotoscana traz inovações terapêuticas de classe mundial em 
medicamentos especiais para o mercado latino-americano.

O conhecimento aprofundado das necessidades de cada mercado e dos requerimentos regulatórios de acesso faz 
com que o GBT seja o parceiro ideal para alcançar os pacientes da região até então desassistidos de serviços 
adequados. Os produtos que o Grupo Biotoscana comercializa são marcas líderes nos campos de alta complexidade 
em desordens genéticas, doenças raras, Oncologia, Hematologia, doenças infecciosas, HIV e tratamentos especiais.

A missão do grupo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes na América Latina, através da expansão do acesso a 
medicamentos de tecnologia avançada, visando suprir a escassez de companhias voltadas para o segmento na região. 
Por meio da sua múltipla presença no continente e portfólio diversificado de medicamentos especiais de alta 
tecnologia, o Grupo Biotoscana está preparado para atender a essa demanda e agregar valor aos cuidados com a 
saúde na América Latina

Para mais informações, visite:  www.grupobiotoscana.com

Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes empresas voltadas exclusivamente 
para investimentos em private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a companhia já realizou mais de 290 
transações em 39 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão mais de U$ 32 bi em ativos. Com escritórios nos 
quatro continentes, a Advent atua globalmente com uma equipe com mais de 170 profissionais de investimentos, 
focando em operações nos setores de serviços; saúde; indústria/infraestrutura; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, 
mídia e telecomunicações.
 
Para mais informações, visite: www.adventinternational.com

Sobre a Essex Woodlands
Com US$ 2,5 bilhões em ativos sob sua administração, a Essex Woodlands é uma das maiores e mais antigas 
empresas globais de crescimento de capital e possui investimentos nas áreas farmacêutica, de aparelhos hospitalares, 
serviços de healthcare e Tecnologia da Informação para a saúde. Desde sua fundação, em 1985, a Essex Woodlands 
mantém um compromisso singular com a indústria da saúde e está envolvida com o financiamento, investimento e 
gerenciamento de pouco mais de 150 empresas de healthcare, em inúmeras áreas, estágios e localizações. A 
organização é formada por 20 investidores profissionais de nível sênior, baseados em escritórios nas cidades de Palo 
Alto, no estado da Califórnia (EUA), Houston, no estado do Texas (EUA), Nova York, em estado homônimo dos Estados 
Unidos da América e Londres, capital do Reino Unido. 

Para mais informações, visite:  www.ewhv.com.

GBT - Grupo Biotoscana
Raul Fagundes Neto / Fernando Marchi
Medialink (São Paulo) 
Tel: +55 11 3817 2131
raul.fagundes@medialink.com.br



PRESS RELEASE

Pierre Fabre Pharmaceuticals e Grupo Biotoscana anunciam acordo de 
comercialização na área oncológica. GBT comercializará as marcas 
Navelbine®, Javlor® e Busilvex® na Colômbia, Chile, Equador e Peru

Castres (França) e Montevidéu (Uruguai) – 25 de Julho de 2016 
A Pierre Fabre Pharmaceuticals, segundo maior laboratório farmacêutico privado da França, e o Grupo Biotoscana SL 
(GBT), um dos líderes no mercado farmacêutico da América Latina, anunciam a assinatura de um acordo na área 
oncológica pelo qual a GBT passará a comercializar os medicamentos Navelbine® (Vinorelbine - em fórmulas injetável 
e por via oral), Javlor® (Vinflunine) e Busilvex® (Busulfan) em quatro países latino americanos: Colômbia, Chile, 
Equador e Peru. Os termos financeiros determinados para a parceria não foram divulgados.

Com o acordo o Grupo Biotoscana obteve o direito exclusivo de registro, importação, promoção e comercialização das 
marcas citadas acima, para os países descritos da região.

O GBT, controlado pelo fundo de private equity Advent International, mantém operações em 10 países das Américas, 
incluindo regiões de grande desenvolvimento, como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México, Equador e Peru.
A companhia foca seus negócios em nichos de rápido crescimento, como os de doenças raras, fórmulas biofarma-
cêuticas e medicamentos especiais.

Com mais de mil colaboradores em todo o mundo, a área de oncologia da Pierre Fabre Pharmaceuticals registrou em 
2015 vendas globais de produtos para o tratamento do câncer de mais de €200 milhões, incluindo a comercialização 
da fórmula oral de Navelbine® e das marcas Javlor® e Busilvex®. A companhia de origem francesa dedica cerca de 
50% de seus investimentos anuais em Pesquisa & Desenvolvimento na busca por novos fármacos dedicados 
exclusivamente ao tratamento oncológico. 

“Este acordo com o Grupo Biotoscana permitirá o acesso dos pacientes na América do Sul aos medicamentos únicos 
no tratamento avançado dos cânceres de mama, pulmão e bexiga produzidos pela Pierre Fabre,” afirma Frédéric 
Duchesne, CEO da empresa. “Estamos confiantes que o GBT tem conhecimento, experiência e compromisso para o 
sucesso da comercialização de nossos medicamentos em toda a região latino americana”, completa.

“Esta parceria é muito importante para o Grupo Biotoscana, já que estabelecemos um acordo com uma das líderes do 
mercado farmacêutico mundial” explica Mariano García-Valiño, CEO do GBT. “A Pierre Fabre tem uma longa tradição 
em pesquisa e desenvolvimento na área oncológica e este acordo de comercialização nos permite adicionar três 
produtos-chave ao portfólio de oncologia e hematologia. Por isso, estamos ansiosos para trazer estes medicamentos 
ao mercado e atender aos pacientes que mais precisam dessa gama de remédios de alta qualidade”, finaliza.

Sobre a Pierre Fabre
Fundado na França em 1962 por Pierre Fabre, a empresa também produz dermo-cosméticos. Seu volume de negócios 
atingiu os €2,2 bilhões, em 2015, nos 130 países nos quais opera. A companhia está estruturada em duas divisiões: 
Pierre Fabre Pharmaceuticals, responsável pela produção de remédios e artigos focados nos cuidados com a saúde de 
pacientes e a Pierre Fabre Dermo-cosmetics, controladora da famosa marca Eau Thermale Avène.
O grupo conta com mais de 13 mil em todo o mundo, distribuídos por subsidiárias localizadas em 43 países. Em 2015 
a companhia aplicou 16% do total das vendas na operação farmacêutica para a pesquisa e o desenvolvimento focados 

em quatro segmentos: Oncologia, Dermatologia, Sistema Nervoso Central (CNS, na sigla em inglês) e Cuidados para a 
Saúde do Paciente. Por meio da Pierre Fabre Participações, o grupo é controlado pela Pierre Fabre Foundation, 
detentora de 86% da organização e reconhecida internacionalmente desde sua criação, em 1999. Por volta de 8% da 
companhia é detida por seus colaboradores e os 8% restantes são mantidos como ações de tesouraria (Treasury 
Stocks), salvaguardada como reserva da companhia e que não pagam dividendos ou tem direito de voto.

Para mais informações, visite: http://www.pierre-fabre.com/

Sobre o GBT – Grupo Biotoscana
O Grupo Biotoscana (GBT) é a primeira companhia biofarmacêutica de medicina avançada Latino-Americana com 
presença em toda região e foco em medicamentos especiais. Possuindo companhias totalmente próprias e operando 
em dez países na América Latina, o Grupo Biotoscana traz inovações terapêuticas de classe mundial em 
medicamentos especiais para o mercado latino-americano.

O conhecimento aprofundado das necessidades de cada mercado e dos requerimentos regulatórios de acesso faz 
com que o GBT seja o parceiro ideal para alcançar os pacientes da região até então desassistidos de serviços 
adequados. Os produtos que o Grupo Biotoscana comercializa são marcas líderes nos campos de alta complexidade 
em desordens genéticas, doenças raras, Oncologia, Hematologia, doenças infecciosas, HIV e tratamentos especiais.

A missão do grupo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes na América Latina, através da expansão do acesso a 
medicamentos de tecnologia avançada, visando suprir a escassez de companhias voltadas para o segmento na região. 
Por meio da sua múltipla presença no continente e portfólio diversificado de medicamentos especiais de alta 
tecnologia, o Grupo Biotoscana está preparado para atender a essa demanda e agregar valor aos cuidados com a 
saúde na América Latina

Para mais informações, visite:  www.grupobiotoscana.com

Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes empresas voltadas exclusivamente 
para investimentos em private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a companhia já realizou mais de 290 
transações em 39 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão mais de U$ 32 bi em ativos. Com escritórios nos 
quatro continentes, a Advent atua globalmente com uma equipe com mais de 170 profissionais de investimentos, 
focando em operações nos setores de serviços; saúde; indústria/infraestrutura; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, 
mídia e telecomunicações.
 
Para mais informações, visite: www.adventinternational.com

Sobre a Essex Woodlands
Com US$ 2,5 bilhões em ativos sob sua administração, a Essex Woodlands é uma das maiores e mais antigas 
empresas globais de crescimento de capital e possui investimentos nas áreas farmacêutica, de aparelhos hospitalares, 
serviços de healthcare e Tecnologia da Informação para a saúde. Desde sua fundação, em 1985, a Essex Woodlands 
mantém um compromisso singular com a indústria da saúde e está envolvida com o financiamento, investimento e 
gerenciamento de pouco mais de 150 empresas de healthcare, em inúmeras áreas, estágios e localizações. A 
organização é formada por 20 investidores profissionais de nível sênior, baseados em escritórios nas cidades de Palo 
Alto, no estado da Califórnia (EUA), Houston, no estado do Texas (EUA), Nova York, em estado homônimo dos Estados 
Unidos da América e Londres, capital do Reino Unido. 

Para mais informações, visite:  www.ewhv.com.

GBT - Grupo Biotoscana
Raul Fagundes Neto / Fernando Marchi
Medialink (São Paulo) 
Tel: +55 11 3817 2131
raul.fagundes@medialink.com.br


