AMIL E UNITEDHEALTH GROUP, LÍDERES NOS MERCADOS NORTEAMERICANO E BRASILEIRO, ASSOCIAM-SE PARA CRIAR A MAIOR E MAIS
DIVERSIFICADA EMPRESA DE SAÚDE A SERVIÇO DAS AMÉRICAS


Habilidades clínicas, tecnológicas e operacionais combinadas estabelecem uma
plataforma para crescimento diferenciada para servir as necessidades de
economias bem posicionadas e em expansão



Diversificação do crescimento juntamente com a posição de liderança da
UnitedHealth Group em suas linhas de negócio UnitedHealthcare e Optum



Sustenta e fortalece o potencial de crescimento e capacidade de atendimento da
Amil em mercados emergentes no futuro

Minnetonka, MN e Rio de Janeiro, Brasil, 8 de outubro de 2012 – UnitedHealth Group
(NYSE: UNH) e Amil Participações S.A. (BM&FBOVESPA: AMIL3) anunciaram hoje
que foi firmada uma associação entre elas. Isto irá reunir duas empresas líderes, com
grande escala, recursos diferenciados e tecnologia avançada necessária para ajudar a
otimizar a performance dos sistemas de saúde e da prestação de serviços de saúde
em seus mercados nas Américas.
A Amil é a maior empresa de planos e de serviços parcialmente integrada de saúde do
Brasil, proporcionando planos de saúde e odontológicos, serviços clínicos e
hospitalares e avançada gestão de serviços para mais de 5 milhões de pessoas.
Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o maior mercado de saúde privado e de mais
rápido crescimento nas Américas.
A UnitedHealth Group é a maior empresa de benefícios e serviços de saúde nos
Estados Unidos e uma líder em medidas inovadoras para a melhoria da saúde dos
seus clientes e do sistema de saúde.
”O Brasil emergiu como um mercado de crescimento e evolução dos planos de saúde
consistentes em planos e serviços de saúde. Sua economia em crescimento, classe
média em ascensão e políticas de estímulo em favor do setor de saúde suplementar o
fazem um mercado com alto potencial de crescimento,” disse Stephen J. Hemsley,
presidente e CEO da UnitedHealth Group. “Se associar com a Amil, a líder de
mercado, servindo um mercado pouco penetrado de aproximadamente 200 milhões de
pessoas, com a experiência e capacidade da UnitedHealth Group desenvolvidas
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durante as três últimas décadas é a oportunidade de crescimento mais atraente que
nós vimos em muito tempo.”
Dr. Edson Bueno, fundador e CEO da Amil, disse: "Nossa união com a UnitedHealth
Group nos permitirá trazer avançadas tecnologias, sua tradição de inovação, iniciativas
de serviços e programas clínicos para reforçar ainda mais a saúde no Brasil, o que
permitirá que a Amil cresça ainda mais rápido e faça mais para cuidar dos nossos
pacientes e servir nossos clientes como uma empresa líder no mercado brasileiro."
Forte Crescimento do Mercado Brasileiro e Posição de Líder de Mercado
Apoiada por uma economia onde a renda média dos trabalhadores tem crescido a uma
taxa anual de 19,4% desde 2003, e um PIB per capita quase duas vezes e meia maior
que o da China, a demanda por planos de saúde continua a aumentar no Brasil. O
número de beneficiários de planos de saúde subiu de 35 milhões em 2005 para quase
48 milhões em 2011, mas ainda atende a apenas cerca de 25% da população,
comparado a uma taxa de penetração de quase 80% nos EUA.
A Amil é a única empresa no Brasil a oferecer uma gama completa de benefícios de
saúde para todos os níveis de renda, incluindo benefícios odontológicos também de
alta qualidade. A receita anualizada da Amil em 2012, de aproximadamente US$ 5
bilhões, representará um crescimento de 15% em relação a 2011. A atual posição de
mercado da empresa foi atingida através do foco em produtos inovadores, atendimento
diferenciado, marcas fortes e acesso a recursos privados de prestação de saúde.
A Amil opera um modelo de serviços diferenciado e integrado, que integra de forma
eficiente os planos com serviços de saúde de forma seletiva. Sua rede própria inclui 22
hospitais e cerca de 50 clínicas, além de uma variedade de clínicas especializadas e
de prevenção de doenças e centros de atendimento de emergência. A Amil possui a
maior rede credenciada do Brasil, incluindo 44 mil médicos, 3.300 hospitais,
aproximadamente 11.000 clínicas e 12 mil laboratórios e centros de diagnóstico por
imagem. A combinação de programas de gestão de saúde com foco no paciente,
direcionamento eficaz de pacientes para clínicas de excelência para procedimentos
complexos, e a performance da sua rede integrada, têm consistentemente produzido
melhores resultados em termos clínicos e de custo.
Detalhes da transação
A UnitedHealth Group pretende adquirir 90% das 359 milhões de ações da Amilpar por
aproximadamente US$ 4,9 bilhões em dinheiro. Sobre este valor incidirão benefícios
fiscais avaliados a valor presente em US$ 600 milhões, trazendo o valor efetivo da
aquisição para aproximadamente US$ 4,3 bilhões.
A transação será realizada em duas etapas. Após a aprovação dos órgãos reguladores
Brasileiros, esperada para ocorrer no quarto trimestre de 2012, a UnitedHealth Group
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adquirirá aproximadamente 60% do total de ações emitidas pela Companhia, parcela
esta atualmente detida pelos acionistas controladores e membros da administração e,
no primeiro semestre de 2013 realizará uma oferta pública para adquirir os
aproximadamente 30% detidos pelos acionistas minoritários. O fundador da Amil, Dr.
Edson Bueno, e sua sócia, Dra. Dulce Pugliese, que atualmente controlam
aproximadamente 70% das ações, manterão os 10% remanescentes por pelo menos 5
anos. O CEO da Amilpar também se comprometeu a investir aproximadamente US$
470 milhões em ações da UnitedHealth Group e manter estas ações pelo mesmo
prazo de cinco anos.
Essa associação deverá representar um pequeno acréscimo ao lucro por ação da
UnitedHealth Group em 2013. A UnitedHealth Group espera que seu índice dívida/
capital total cresça temporariamente para aproximadamente 36% no final deste ano,
mas retorne para níveis inferiores a 35% até o final do segundo trimestre de 2013. A
UnitedHealth Group continua comprometida com seu ritmo continuado de
desenvolvimento da sua política de dividendos. Seu programa de recompra de ações
continuará, mas com ritmo ajustado para acomodar seus objetivos de nível de
financiamento da aquisição e de índice de endividamento.
O fundador da Amil continuará a liderar a Companhia e passa a fazer parte do
Conselho de Administração da UnitedHealth Group
O fundador da Amil, Dr. Edson Bueno, continuará a liderar a Companhia como
Presidente do Conselho de Administração e CEO, assim como os principais executivos
da empresa, que continuarão em suas posições atuais. Adicionalmente, o Dr. Edson
irá trazer sua experiência e conhecimento internacional em sistemas de gestão de
saúde integrados como novo membro do Conselho de Administração da UnitedHealth
Group após o fechamento da transação.
Richard Burke, Presidente do Conselho de Administração da UnitedHealth Group disse
que, “Sendo um médico altamente treinado e com grande experiência e um empresário
altamente talentoso com profundos conhecimentos sobre cuidados médicos, Dr. Bueno
será uma grande adição ao nosso Conselho de Administração. Ele é altamente
respeitado por especialistas em healthcare do Brasil, América Latina e de todo o
mundo.”
Resultados preliminares do 3º trimestre da UnitedHealth Group
O lucro líquido que a UnitedHealth Group espera apresentar no terceiro trimestre de
2012 é de pelo menos US$ 1,45 por ação, com adição de 650 mil beneficiários no
trimestre e a Optum está claramente no seu ritmo de crescimento para o trimestre e o
ano. Os custos médicos permaneceram bem administrados novamente no trimestre.
Uma atualização completa do lucro do terceiro trimestre da UnitedHealth Group e
expectativas para o restante de 2012 será fornecida na teleconferência da
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UnitedHealth Group de resultados do terceiro trimestre, a ser realizada no dia 16 de
outubro.
Apresentação Disponível: Conference Call com Analistas e Investidores
Agendado
Uma apresentação com um resumo do mercado Brasileiro e dos resultados e
posicionamento da Amil está disponível no website de Relações com Investidores da
UnitedHealth Group em www.unitedhealthgroup.com.
Os principais executivos da UnitedHealth Group e da Amil discutirão a nova parceria
com analistas e investidores em uma reunião pública em 8 de Outubro de 2012 às
08:45, horário de Nova Iorque (09:45 horário de Brasília). A UnitedHealth Group terá
um webcast e disponibilizará uma cópia dos comentários da Administração em seu
website de Relações com Investidores em www.unitedhealthgroup.com.
Para acessar a teleconferência, os investidores deverão ligar para o número +1 866
952-1907 (para ligações feitas dos Estados Unidos) e +1 785-424-1826 (para ligações
realizadas de fora dos Estados Unidos), senha UNH1008. É recomendado que a
conexão seja realizada com pelo menos 10 a 15 minutos de antecedência. Um replay
da teleconferência estará disponível por sete dias e pode ser acessado através do
telefone +1 800 677-6124 (para ligações feitas dos Estados Unidos) e +1 402 2200664 (para ligações realizadas de fora dos Estados Unidos).
Sobre a Amil
A Amil Participações S.A. é a maior empresa de saúde no Brasil, de acordo com a
ANS, atendendo atualmente a mais de 5 milhões de Beneficiários nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do
Norte e no Distrito Federal. A Companhia também é a empresa de saúde com a maior
rede credenciada do País, abrangendo 44.000 consultórios médicos, 3.300 hospitais,
11.000 clínicas e centros médicos e 12.000 laboratórios e centros de diagnóstico de
imagens. Possui também uma das maiores redes próprias de hospitais do Brasil, com
22 hospitais em operação e outros 2 em construção. A Amil iniciou suas atividades em
1978 e oferece uma ampla variedade de planos médico-hospitalares e dentais para
empresas de grande, médio e pequeno porte além de micro empresas, bem como
planos a pessoas físicas de todos os segmentos de renda, proporcionando aos seus
Beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente
selecionados.
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Sobre a UnitedHealth Group
A UnitedHealth Group (NYSE: UNH) é uma empresa de saúde e bem-estar dedicada a
ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável, fazendo com que os serviços de
saúde funcionem de uma forma melhor. Com sede em Minnetonka, estado de
Minnesota, nos Estados Unidos, a UnitedHealth Group oferece uma rede diversificada
de produtos e serviços por meio de duas plataformas de negócios: UnitedHealthcare,
que oferece benefícios e cobertura de serviços de saúde; e Optum, que fornece
informações e serviços de tecnologia em saúde. Através de suas linhas de negócios, a
UnitedHealth Group atende a mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo. Para
mais informações, visite o website da UnitedHealth Group em
www.unitedhealthgroup.com.
Contatos
UnitedHealth Group
Investidores: John Penshorn +1 (952) 936-7214
Imprensa:

Don Nathan +1 (952) 936-1885

Amil
Investidores: Erwin Kleuser (21) 3805-1155
Imprensa:

Euro Comunicação (21) 3204-3204 e CDN Comunicação (11) 4084-4800

Declarações Prospectivas
Este Comunicado ao Mercado pode conter declarações, estimativas, projeções,
orientação ou perspectiva que constituem declarações "prospectivas" conforme
definidos pelas leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos ("forwardlooking"). Geralmente as palavras "acreditar", "esperar", "pretender", "estimar",
"prever", "planejar", "projetar", "deverá" e expressões similares identificam declarações
prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Estas declarações podem
conter informações sobre perspectivas financeiras, condições econômicas e
tendências e envolvem riscos e incertezas. Alertamos que os resultados reais podem
diferir materialmente daqueles que a administração espera, dependendo do resultado
de alguns fatores, como insuficiência para considerar todas as receitas, lucro, custos e
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despesas que podem afetar os lucros estimados por ação para o terceiro trimestre de
2012 da UnitedHealth Group; incapacidade de completar ou receber benefícios
antecipados da aquisição da Amil; a capacidade da UnitedHealth Group de gerar
recursos suficientes para manter seu ciclo de pagamento trimestral de dividendos ou
de seu programa de recompra de ações ordinárias; e flutuações da taxa de câmbio e
mudanças nas condições dos mercados de capitais, sua necessidades de capital ou
seus resultados estimados de operações que podem resultar em um índice dívida/
capital total menor ou maior do que aquele antecipado pela UnitedHealth Group .
# # #
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