Takeda divulga os resultados do terceiro trimeste e melhora previsões
para o final do ano
Resultados acumulados no ano: receitas +7.4%, lucro de atividade principal +23.5%,
lucro por ação de atividade principal (core eps) +31.7%
Previsão de lucro subjacente de atividade principal aumentou e deve ficar "entre 15 e
20%".

Forte crescimento acumulado até o terceiro trimestre (YTD) se deve aos
Motores de Crescimento


A receita subjacente cresceu +7.4%, graças principalmente aos motores
de crescimento da Takeda (GI, Oncologia, SNC e Mercados Emergentes), que
tiveram crescimento de +15.5%, sendo que a receita subjacente cresceu em
todas as regiões (EUA +14.4%, Japão +5.0%, Europa & Canadá +4.6%,
Mercados Emergentes +4.9%. A receita contábil recuou -5.6%, devido a
câmbio desfavorável (-8.4pp) e impacto da alienação de empresas(-4.5pp).


O lucro de atividade principal cresceu +23.5%, com crescimento de
margem de lucro de atividade principal de 2.1pp. Apesar do câmbio
desfavorável e do impacto negativo das alienações de empresas, o lucro
operacional contabilizado subiu +29.8%, beneficiando-se do forte crescimento
subjacente e de um ganho não recorrente na transação Teva JV, contabilizado
no primeiro trimestre de FY2016.


O lucro subjacente por ação aumentou +31.7%, refletindo o forte
crescimento do lucro subjacente e uma taxa de imposto mais baixa graças à
programação de atividades. O EPS contabilizado foi de 212 ienes, o que
representa um aumento de +46.3% sobre os 145 ienes do ano anterior.


O fluxo de caixa livre ajustado subiu +9.3%, chegando a 120.0 bilhões
de ienes.
Os motores de crescimento da Takeda entregaram +15.5% de crescimento
de receitas subjacentes


A receita subjacente de gastroenterologia cresceu +37.9%, graças
principalmente a ENTYVIO® e TAKECAB®.


Em Oncologia, a receita subjacente cresceu +6.3%, com apoio da
expansão de NINLARO® e ADCETRIS®.


Em SNC, a receita subjacente avançou +28.3%, sustentado pelo forte
desempenho de TRINTELLIX®.


A receita subjacente de Mercados Emergentes cresceu +4.9%, com forte
desempenho nos mercados mais importantes: Brasil (+9.5%), China (+8.0%) e
Rússia (+7.3%).

Christophe Weber, presidente e CEO da Takeda, comentou:
"Nosso desempenho acumulado impressionante mostra que
nossa
transformação estratégica está gerando crescimento lucrativo. Ficamos felizes
em dizer que os motores de crescimento da Takeda(GI, Oncologia, SNC e
Mercados Emergentes) mantiveram seu dinamismo, especialmente graças ao
sucesso de ENTYVIO e NINLARO. Isso nos dá a confiança necessária para
melhorarmos nossa previsão de resultado anual para o ano fiscal de 2016.
Além disso, continuamos a fazer bom progresso em nossa transformação
estratégica. Em dezembro, anunciamos nosso plano de vender a participação
acionária da Takeda na empresa Wako Pure Chemical, e em janeiro,
anunciamos nosso plano de adquirir a ARIAD Pharmaceuticals. Esta transação
vai expandir significativamente nosso portfólio global de Oncologia, criando
valor para nossos acionistas."
Resultados contábeis acumulados até o terceiro trimestre (abril a
dezembro)
Crescimento

Ano fiscal
2015
Acum.3º
trim.

Ano fiscal
2016
Acum.3º
trim.

Contabilizado

Subjacente

1,393.3

1,315.8

－5.6%

＋7.4%

267.9

228.3

－14.8%

＋23.5%

167.5

217.4

＋29.8%

N/A

113.6

165.7

＋45.8%

N/A

Lucro por ação (EPS)

145 ienes

212 ienes

＋46.3%

N/A

Lucro por ação (EPS) de
atividade principal

240 ienes

229 ienes

－4.4%

＋31.7%

(bilhões de ienes)

Receita subjacente

Lucro de atividade principal

1

Lucro operacional

Lucro líquido

3

1

O lucro de atividade principal (core earnings) é calculado ao se tomar o lucro bruto contabilizado e deduzir as despesas de vendas,
gerais e administrativas (SG&A), deduzindo também os gastos com pesquisa e desenvolvimento (R&D). Além disso, alguns outros itens
que não são inerentes ao negócio principal e que têm valor significativo que pode ser ajustados.
2

O crescimento subjacente compara dois períodos de resultados financeiros numa base comum, mostrando o desempenho contínuo do
negócio excluindo-se o impacto do câmbio e de alienações de empresas de ambos os períodos.
3

Atribuível aos proprietários da empresa.

2

Previsão da diretoria para o ano fiscal de 2016: A Takeda aumentou sua
previsão de lucro subjacente para "crescimento entre 15 e 20%" e de
lucro subjacente por ação para "por volta de 15%"
Previsão anterior
(Oct 28, 2016)

Previsão revista
(Feb 1, 2017)

Receita subjacente

Crescimento por volta de 5%

Crescimento por volta de 5%

Lucro subjacente

Crescimento de 15 a 20%

Crescimento de quase 20%

Lucro subjacente por ação

Crescimento de 10 a 15%

Crescimento por volta de 15%

Dividendo anual por ação

180 ienes

180 ienes

Previsão publicada para o ano fiscal 2016: aumento de lucro de atividade
principal de 6-17 bilhões de ienes vai compensar impacto acelerado1 e
impacto potencial da aquisição da ARIAD 2
(bilhões de ienes)

Previsão anterior
(Oct 28, 2016)

Previsão revisada
(Feb 1, 2017)

Receita subjacente

1,670.0

1,700.0

Despesas de P&D

－310.0

－315.0

Lucro operacional

135.0

135.0

91.0

93.0

Lucro por ação (EPS)

116 ienes

119 ienes

Taxa de câmbio (média anual)

1 US$＝104 yen
1 euro＝117 yen

1 US$＝109 yen
1 euro＝120 yen

Lucro líquido

1

3

A previsão revisada inclui os custos relacionados com o programa de transformação de p&d de 47 bilhões de ienes no ano fiscal 2016
(a previsão anterior era de 40 bilhões de ienes). o total estimado de custos para o programa permanecem inalterados em 75 bilhões
ienes (28 bilhões esperados para o ano fiscal 2017).

2

Impactos potenciais ao lucro operacional totalizando uma redução de 9 bilhões de ienes são esperados para o ano fiscal 2016,
relacionados à aquisição da ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
3

Atribuível aos proprietários da empresa

Para outros detalhes sobre os resultados acumulados até o terceiro trimestre
do
ano
fiscal
2016
e
outras
informações
financeiras,
visite http://www.takeda.com/investor-information/results/
Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited
A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma empresa farmacêutica
global focada em pesquisa e desenvolvimento que tem o compromisso de levar
uma saúde melhor e um futuro mais brilhante a pacientes, traduzindo ciência
em medicamentos que transformam vidas. A Takeda concentra seus esforços
de Pesquisa e Desenvolvimento nas áreas terapêuticas de oncologia,
gastroenterologia e sistema nervoso central, além de vacinas. A Takeda
conduz suas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento tanto internamente
como em parcerias externas, visando estar sempre na vanguarda da inovação.
Novos produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastroenterologia,
bem como a presença em mercados emergentes, dão impulso ao crescimento
da Takeda. Mais de 30 mil funcionários da Takeda estão comprometidos com
uma melhor qualidade de vida para pacientes, trabalhando em conjunto com
nossos parceiros da área da saúde em mais de 70 países. Para outras
informações, visite http://www.takeda.com/news.
Informação Adicional
Este comunicado de imprensa é fornecido apenas para fins informativos e não
constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de quaisquer
títulos. A oferta pública referida no presente comunicado de imprensa está
sendo feita em conformidade com uma Declaração de Oferta de Aquisição no
Programa TO (contendo uma oferta de compra, um formulário da carta de
transmissão e outros documentos relacionados à oferta pública de aquisição)
apresentados pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") e Kiku
Merger Co., Inc. à Securities and Exchange Commission ("SEC") em 19 de
janeiro de 2017, e emendas posteriores. ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
("ARIAD") apresentou uma Declaração de Solicitação/Recomendação no
Programa 14D-9 junto à SEC no que diz respeito à oferta feita em 19 de janeiro
de 2017, e posteriores emendas. Investidores e acionistas devem ler esses
documentos apresentados cuidadosamente, pois contêm informações
importantes sobre a oferta pública de aquisição. Esses documentos podem ser
obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. A oferta de compra e
materiais relacionados também podem ser obtidos gratuitamente entrando em
contato com o agente de informações para a oferta pública de aquisição.
Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas
Este documento contém informações prospectivas relacionadas à Takeda,
ARIAD e a proposta de aquisição da ARIAD pela Takeda, transação que
envolve riscos substanciais e incertezas que poderiam causar resultados reais
bastante diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações.
Essas declarações prospectivas geralmente incluem declarações de natureza

preditiva, que dependem ou se referem a eventos ou condições futuras e
incluem palavras como "acredita", "planeja", "antecipa", "projeta," "estima",
"espera", "pretende", "estratégia", "futuro", "oportunidade" "pode", "irá", "deve,"
"poderia", "potencial", ou expressões semelhantes. Declarações prospectivas
neste documento incluem, entre outras coisas, declarações sobre os benefícios
potenciais da proposta de aquisição, taxas esperadas de aumento de lucros e
crescimento, planos da Takeda e ARIAD, bem como os objetivos, expectativas
e intenções das duas empresas, além da condição financeira, resultados das
operações e negócios da Takeda e ARIAD, produtos atuais e ativos em
desenvolvimento na ARIAD e o calendário previsto para o fechamento da
aquisição. Riscos e incertezas incluem, entre outros, os riscos relacionados à
satisfação das condições para fechar a aquisição (incluindo possível insucesso
em obter as aprovações regulatórias necessárias) no prazo previsto ou a
qualquer tempo, incluindo incertezas sobre quantos acionistas da ARIAD
oferecerão suas ações para compra, o que pode impedir o fechamento da
aquisição; riscos relacionados a não ser possível receber os benefícios
esperados da aquisição proposta, incluindo a possibilidade de que os
benefícios esperados da proposta de aquisição não se realizem ou não se
realizem dentro do prazo esperado; o risco que as empresas não sejam
integradas com sucesso; a interrupção da transação, que tornaria mais difícil
manter relações corporativas e operacionais; efeitos negativos deste anúncio
ou da consumação da proposta de aquisição sobre o preço de mercado das
ações ordinárias e resultados operacionais da Takeda; custos significativos de
transação; passivos desconhecidos; o risco de litígio e/ou ações regulatórias
relacionadas à proposta de aquisição; outros efeitos sobre os negócios,
incluindo os efeitos da indústria, mercado, condições econômicas, políticas ou
regulatórias; futuras taxas de câmbio e juros; mudanças na tributação e outras
leis, regulamentos, taxas e políticas; combinações de negócios futuros ou
alienações; as incertezas inerentes à pesquisa e desenvolvimento, incluindo a
capacidade de sustentar e aumentar a taxa de crescimento de receitas de
vendas de produtos da ARIAD apesar de desafios crescentes associados a
concorrentes, reembolso e condições econômicas; quando e se outras
indicações podem vir a ser feitas para os produtos atuais da ARIAD, ou para
seus produtos ainda em desenvolvimento; quando e se a FDA ou outras
autoridades regulatórias aprovarão quaisquer dessas indicações, o que vai
depender de avaliações do perfil risco/benefiício sugerido pela totalidade das
informações sobre eficácia e segurança apresentadas; decisões feitas pela
FDA ou outras autoridades regulatórias sobre rótulos e outros assuntos que
poderiam afetar a disponibilidade ou potencial comercial dos produtos já
comercializados pela ARIAD ou de seus ativos em desenvolvimento, além de
desdobramentos do ambiente competitivo. Outros fatores que podem fazer
que os resultados reais sejam materialmente diferentes do esperado estão
definidos no documento original Tender Offer Statement on Schedule TO e
outros documentos da oferta pública de aquisição apresentados pela Takeda e
Kiku Merger Co., Inc.
Muitos desses fatores estão além do controle do Takeda. A menos que exigido
pela lei aplicável, a Takeda se isenta de qualquer intenção ou obrigação de
atualizar as declarações prospectivas contidas neste documento como
resultado de novas informações, eventos futuros ou desenvolvimentos.

