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COMUNICADO AO MERCADO
A BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. (“Companhia” ou “GBT”) (B3: GBIO33), em atendimento às
disposições da Instrução CVM 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que recebeu correspondência da HIX Investimentos Ltda (“Hix”), informando alienação de
participação acionária, em 09 de julho de 2020, passando a deter 3.968.400 Brazilian Depositary Receipts
(“BDRs”) de emissão do GBT.
A participação dos referidos investidores representa aproximadamente 3,72% das ações de emissão do
GBT.

Montevideo, 15 de julho de 2020
BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A.
Claudio Coracini
Representante Legal no Brasil

Sobre a GBT Grupo Biotoscana
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que atua na Latam, uma região em franca expansão, com foco em
segmentos de mercado com crescimento rápido, como doenças infecciosas, oncologia e onco-hematologia, imunologia e
inflamação, tratamentos especiais e doenças raras, etc. Hoje o GBT está presente em 10 países latino-americanos, onde opera sob
as companhias Biotoscana, United Medical, LKM e DOSA. O sólido portfólio do GBT combina licenças de primeira linha e produtos
proprietários. Para saber mais sobre o Grupo Biotoscana, acesse www.grupobiotoscana.com
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São Paulo, 09 de julho de 2020.
À
GBT GRUPO BIOTOSCANA
Avenida dos Imarés, 401, Moema, SP - 04085-000 Sao Paulo, Brasil
At.:

Sra. Melissa Angelini
Diretora de Relações com Investidores
Ref.: Alienação de Participação Acionária Relevante

Em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), de 03/01/2002, conforme alterada, a HIX INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 14.205.023/0001-47,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, cj. 113/114 (a “HIX
INVESTIMENTOS”), vem, por meio desta, comunicar que os fundos geridos pela HIX Investimentos alienaram
ações de emissão da GBT GRUPO BIOTOSCANA (a “Companhia”), diminuindo sua participação, passando
a deter 3.968.400 (Cinco milhões, quinhentas e sessenta e oito mil e quatrocentas) BDRs (Brazilian depositary
receipts), representativas de 3,72% (Três inteiros e setenta e dois décimos por cento) do capital social da
Companhia nesta data.
Por fim, a HIX INVESTIMENTOS esclarece que (i) a alienação das Ações não objetiva alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, tratando-se de alienação de participação
acionária para fins de investimento; (ii) os Acionistas não celebraram nenhum acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto das Ações; e (iii) os Acionistas não são titulares, na presente data, por si ou por
meio de pessoa a eles ligada, de quaisquer valores mobiliários emitidos pela Companhia além das Ações.

HIX Investimentos Ltda
________________________________________
Rodrigo Heilberg
Diretor
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