Evonik anuncia a aquisição da linha LACTEL®
Absorbable Polymers da Durect Corporation




Aquisição da LACTEL® concluída em 31 de dezembro de 2020.
Os polímeros biodegradáveis baseados em PLGA da LACTEL serão
integrados à linha de negócios Health Care da Evonik.
A aquisição marca mais uma etapa no crescimento da divisão de
Nutrition & Care da Evonik

Em 31 de dezembro de 2020, a Evonik concluiu as negociações para a aquisição da linha de
produtos LACTEL® Absorbable Polymers da DURECT Corporation. Todos os
colaboradores da DURECT envolvidos nas atividades com a linha LACTEL® em Birmingham,
Alabama, EUA, aceitaram a oferta de ingressar na Evonik em funções similares.
“A aquisição do negócio da marca LACTEL® vai reforçar a nossa área de crescimento voltada
à inovação, Healthcare Solutions, e a posição da Evonik como uma das principais CDMOs do
mundo em soluções de liberação de fármacos”, diz Johann-Caspar Gammelin, responsável
pela Divisão Nutrition & Care da Evonik. A aquisição dos negócios da LACTEL® marca outra
etapa na agenda de crescimento da divisão Nutrition & Care da Evonik.
Os negócios da LACTEL® vêm complementar a linha própria de polímeros da Evonik, a
RESOMER®. As duas marcas estão entre as preferidas no setor de polímeros de PLGA padrão
e customizados. Os polímeros de poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLG ou PLGA) são
amplamente empregados como excipientes funcionais no controle da liberação parenteral de
fármacos. Eles também são utilizados para controlar a biodegradação de dispositivos
médicos implantáveis em diversas aplicações ortopédicas, cardiovasculares, de cicatrização
de ferimentos, dentre outras.
“A integração do negócio da LACTEL® ao portfólio líder de mercado de excipientes
funcionais, biomateriais e serviços CDMO integrados da Evonik, vai reforçar a nossa posição
como parceiro preferido de desenvolvimento e provedor de serviços”, diz Thomas Riermeier,
responsável pela linha de negócios Health Care. “É com satisfação que damos as boas-vindas
à marca LACTEL® e sua equipe à família Evonik. Agora poderemos oferecer aos nossos

clientes uma plataforma ainda mais versátil, além de outros serviços que agregam valor”,
conclui Riermeier.
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Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA
ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias.
Sobre Nutrition & Care
As atividades da divisão Nutrition & Care se concentram nos segmentos de saúde e qualidade de vida. A
divisão desenvolve soluções diferenciadas para ingredientes farmacêuticos ativos, dispositivos médicos,
nutrição humana e animal, cuidados pessoais, cosméticos e produtos para limpeza doméstica. Nesses
mercados robustos, a divisão gerou vendas de aproximadamente 2,9 bilhões de euros em 2019, com
cerca de 5.300 colaboradores.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações
contidas neste comunicado.
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