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Disclaimer
Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de
performance ou de resultados futuros da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente
nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu
plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia
sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade
com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa
forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e
agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados. Nenhum dado ou
análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado
futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.
A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais
discutidas no presente relatório. Tais informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de
forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão
de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.
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Destaques do 2T18
• CRESCIMENTO DE RECEITA DE 12,6% vs. 2T17
- Crescimento do mercado no 2T18 de 11,5%, segundo dados do IQVIA

• EBITDA DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS DE R$340 MILHÕES
• LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS DE R$279 MILHÕES
• GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA RECORDE DE R$345 MILHÕES
• INVESTIMENTOS EM MARKETING
- Contratação de nova equipe de representantes médicos na unidade de Produtos de Prescrição
- Aumento dos investimentos no ponto de venda

Lançamentos 2T18

|14 NOVOS PRODUTOS LANÇADOS NO TRIMESTRE
12 produtos com marca e 2 genéricos puros

Branded
Prescription1

Genéricos e
Similares2

Consumer
Health3
41

Produtos de marca promovidos com médicos; 2Genéricos e Similares promovidos no ponto de venda; 3OTC e adoçantes

Investimentos em Inovação1
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4,6%

Capitalizado

percentual da Receita Líquida, excluindo o efeito do benefício da Lei do Bem

Destaques do 2T18
• INVESTIMENTOS NA FÁBRICA EM ANÁPOLIS
- Aumento da Produtividade
- Aumento da Capacidade Produtiva

• ROE (RETURN ON EQUITY): 15,8%
• GUIDANCES PRESERVADOS PARA O ANO
- EBITDA das Operações Continuadas de ao redor de R$1.350 milhões
- Lucro Líquido das Operações Continuadas de ao redor de R$1.100 milhões

Resultados 2T18 (R$ milhões)

|R$920 +12,6%
RECEITA LÍQUIDA

vs 2T17

Destaques do 2T18

Branded
Prescription1

Genéricos e
Similares2

Consumer
Health3
71

Produtos de marca promovidos com médicos; 2Genéricos e Similares promovidos no ponto de venda; 3OTC e adoçantes

Resultados 2T18 (R$ milhões)

|R$669 +13,2% |72,7% +50bps
|22,4% +180bps |12,7% -60bps
|R$340 +12,1% |36,9% -20bps
|R$279 +22,3% |30,3% +240bps
|R$0,44 +21,6% |R$0,21
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1 Variação

sobre o 2T17; 2Marketing e Vendas como percentual da Receita Líquida; 3Operações Continuadas 4 DPS corresponde aos
juros sobre capital próprio por ação declarados no 2T18 (R$0,20543/ação)

Fluxo de Caixa e Endividamento – 2T18 (R$ milhões)

|R$345 +12,5%
|R$29
|R$293 +31,3%
|R$733 0,6x EBITDA 12M
FC OPERACIONAL
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1 Variação

sobre o 2T17

