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São Paulo, 25 de junho de 2019 

 

 
A Allergan e a AbbVie estão se unindo para formar a 4ª maior empresa 

biofarmacêutica global - e bem posicionada para aumentar 
a liderança em Eye Care 

 

Prezado(a) Dr(a), 

 

Hoje, a Allergan anunciou sua intenção de unir-se com a AbbVie, criando a 4ª maior empresa biofarmacêutica 

global do mundo, e por isso, gostaria de informá-lo(a) sobre alguns detalhes deste acordo proposto. 

 

A AbbVie é uma empresa farmacêutica de âmbito mundial, com sede em Chicago, IL. Possui vendas de mais 

de US$ 30 bilhões e opera em mais de 175 países. 

 

Como você sabe, a Allergan, há muito tempo, é líder em Eye Care. É nossa herança – e onde começamos 

como empresa há mais de 70 anos – por isso, esperamos que a empresa combinada esteja em uma posição 

ainda mais sólida para atender você e seus pacientes. 

 

Nosso negócio de Eye Care continuará a ser liderado pela marca Allergan e sediado em Irvine, Califórnia. Será 

um dos maiores negócios da empresa combinada e continuará a se concentrar no desenvolvimento de 

tratamentos inovadores à medida que nos esforçamos para sermos líderes no tratamento de condições e 

doenças oculares dos segmentos anterior e posterior dos olhos. 

 

A nova empresa combinada criará oportunidades para clientes, pacientes e funcionários em todo o mundo. 

Juntas, a Allergan e a AbbVie devem alcançar vendas combinadas anuais de quase US$ 48 bilhões em 2019 

e ter um alcance global em mais de 170 países. A AbbVie opera com 8 centros de pesquisa e desenvolvimento 

e 14 fábricas em todo o mundo e continuará comprometida com Eye Care.  

 

A combinação da Allergan e da AbbVie está sujeita às habituais aprovações normativas, de acionistas e a 
outras condições habituais de fechamento. A Allergan e a AbbVie continuarão operando como duas 
empresas separadas e independentes até a conclusão do acordo, e estamos comprometidos em mantê-lo(a) 
informado(a) sobre o processo de transição. 
 

Mais informações estão disponíveis em nosso site: www.allergan.com. 

 

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato conosco. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Omar Luqmaan-Harris 
Gerente Geral 
Allergan Brasil 
 

 


