COMUNICADO À IMPRENSA
São Paulo, fevereiro de 2016

Air Liquide Healthcare anuncia aquisição de
empresa especializada em higiene e desinfecção
hospitalar no Brasil
A Air Liquide anuncia que a sua subsidiária Schülke acaba de adquirir uma empresa especializada
em higiene e desinfecção hospitalar, a Vic Pharma, que atua neste setor no Brasil.
Fundada em 1990, a Vic Pharma é a segunda maior empresa independente no mercado brasileiro de
higiene e conta com mais de 100 funcionários. A empresa oferece uma ampla variedade de produtos de
higiene para desinfecção de superfícies, instrumentos e equipamentos médicos, bem como soluções
antissépticas para cuidados pré e pós-operatórios. Atuando principalmente em ambientes hospitalares e
médicos, a empresa gerou uma receita de cerca de 8 milhões de euros em 2015. Todos os seus produtos
são fornecidos para hospitais por meio de uma rede de distribuição que atende todo o território nacional.
O Grupo contará com as equipes atuais para dar andamento à divulgação e distribuição da linha de
produtos Vic Pharma, acrescentando gradualmente os produtos de higiene da Schülke.
Graças a esta aquisição, realizada por meio de participação majoritária (75%), a Air Liquide fortalece ainda
mais o seu posicionamento no mercado Medicinal da América do Sul.
Pascal Vinet, Vice-Presidente de Operações Globais do Setor Medicinal e membro do Comitê Executivo do
Grupo Air Liquide comentou: “Com esta aquisição, a Air Liquide Healthcare prossegue no
desenvolvimento de suas atividades no segmento da Higiene, ampliando o seu alcance geográfico
até a América do Sul. Assim, o Grupo fortalece os seus negócios no campo Medicinal nesta região”.

Air Liquide Healthcare
Fornece gases medicinais, equipamentos médicos, ingredientes especiais e serviços de atendimento domiciliar com o objetivo de
prestar continuamente cuidados de saúde aos pacientes, desde o hospital até sua casa, com produtos e serviços que contribuam para
proteger vidas vulneráveis. Em 2014, atendeu no mundo todo 7.500 hospitais e mais de 1,2 milhões de pacientes em casa e atingiu
receita de 2.579 milhões de euros com o suporte de seus mais de 12 mil empregados.

Schülke
Atuando como subsidiária do Grupo Air Liquide no setor Medicinal e especializada em desinfecção hospitalar, a Schülke desenvolve e
fornece, há mais de 125 anos, uma ampla variedade de produtos desinfetantes e antissépticos específicos para ambientes médicohospitalares, contribuindo ativamente com a segurança dos pacientes.
Presente em 80 países por meio de suas subsidiárias e rede de distribuição, a Schülke emprega mais de 900 pessoas em todo o
mundo , entre as quais 70 pesquisadores. www.schuelke.com
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Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a Indústria e Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, com
aproximadamente 50.000 empregados, atendendo a mais de 2 milhões de clientes e pacientes. Oxigênio, Nitrogênio e
Hidrogênio estão no centro de suas atividades desde a fundação da empresa, em 1902. A ambição da Air Liquide é ser
líder em seu segmento, com desempenho duradouro e atuação responsável.
As ideias da Air Liquide criam valor ao longo do tempo. No seu núcleo de desenvolvimento habitam o
comprometimento e a inventividade de seus talentos. A Air Liquide antecipa os desafios de seus mercados, investe
local e globalmente, com soluções de alta qualidade, para seus clientes, pacientes e a comunidade científica.
A empresa se baseia na competitividade de suas operações, nos investimentos direcionados aos mercados em
desenvolvimento e nas suas inovações para gerar um crescimento rentável no longo prazo.
As receitas da Air Liquide somaram 15,4 bilhões de euros em 2014, sendo suas soluções de proteção à vida e ao meio
ambiente mais de 40% das vendas. A Air Liquide está listada na bolsa de valores Euronext de Paris (seção A), é
membro dos índices CAC 40 e Dow Jones Euro Stoxx 50.
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