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SAÚDE
ANIMAL
A SAÚDE DOS ANIMAIS É O NOSSO FOCO SINGULAR.
É O QUE SOMOS E O QUE FAZEMOS.
Com este foco singular, somos capazes de colocar nossos
clientes em primeiro lugar e ajudá-los a fazer uma verdadeira
diferença no mundo. Ao ajudar empresas veterinárias a obter
sucesso e produtores de gado a criarem animais saudáveis,
estamos dedicados aos negócios de saúde animal de
modo que nossos clientes possam ser dedicados aos deles.
Sabemos que o mundo depende profundamente dos animais,
por isso os animais — bem como as pessoas que cuidam
deles — podem contar conosco.
PARA OS ANIMAIS. PARA A SAÚDE. PARA VOCÊ.
O que significa ser uma empresa global independente de
saúde animal? Isso significa que temos o entusiasmo de
quem está começando, embora estejamos aperoveitando
mais de 60 anos de experiência — oferecendo medicamentos
e vacinas de qualidade, produtos de diagnóstico, testes
genéticos e uma ampla variedade de serviços relevantes. Isso
significa que trabalhamos duro para os desafios do mundo
real de quem cria e cuida de animais, ajudando a melhorar
a produtividade agrícola ao trazer novos medicamentos e
vacinas para os veterinários. Até mesmo o nosso nome deriva
da palavra "zoética", que significa "pertencente à vida", e
sinaliza o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar
dos animais por meio do nosso apoio aos veterinários e
produtores de rebanhos de animais.
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PRINCIPAIS ESPÉCIES
DE ANIMAIS
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PRINCIPAIS
CATEGORIAS DE
PRODUTOS
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"O QUE SEPARA A ZOETIS DAS OUTRAS É QUE
ELA VAI ALÉM DO PRODUTO. ELES OFERECEM
OUTROS SERVIÇOS PARA NOS AJUDAR A
ANALISAR O NOSSO DESEMPENHO. ISSO NOS
PERMITE MELHORAR NO QUE FAZEMOS. VOCÊ
PODE DIZER QUE ELES SE PREOCUPAM COM O
QUE ELES FAZEM E O QUE NÓS FAZEMOS".
—DR. KEIKO UCHIDA, ADVANCED CARE PLAZA,
KARIYA ANIMAL HEALTH
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FORNECER SOLUÇÕES QUE IMPORTAM
É NOSSA PRIORIDADE NÚMERO 1.
TRABALHANDO EM ESTREITA
COLABORAÇÃO COM CADA CLIENTE
Temos a presença local e conhecimento para
atender às necessidades de cada cliente, bem
como o alcance global e recursos para auxiliar o
avanço da saúde animal em todo o mundo. Em
primeiro lugar, nós nos esforçamos para formar
relações profundas e duradouras com nossos
clientes, por meio da maior força de vendas
diretas no setor. Nossas equipes de vendas e
técnicos veterinários oferecem experiência e
educação sobre doença para mais de 70 países.
Nosso novo site de e-commerce, lançado nos EUA
em 2013, permite aos clientes comprar nossos
produtos a qualquer momento. E nossos testes
e serviços genéticos auxiliam os produtores a
tomar decisões informadas sobre a gestão do seu
rebanho. Estamos na clínica, na fazenda, e apenas
a um clique ou telefonema de distância.

Mais de 3500
FORÇA DE CAMPO

SOMOS
OBCECADOS
PELO CLIENTE
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NOSSOS
COLEGAS
FAZEM A
DIFERENÇA
NÓS NOS ESFORÇAMOS PARA ENCONTRAR MELHORES
MANEIRAS DE RESOLVER OS DESAFIOS DA SAÚDE ANIMAL.
APERFEIÇOANDO OS PRODUTOS EXISTENTES,
INTRODUZINDO NOVOS PRODUTOS
Nós já lançamos vários novos e aperfeiçoados
produtos em 2013, que dão aos veterinários novas
opções de tratamento. Estes incluem Apoquel®,
que controla a coceira e inflamação associada com
a dermatite alérgica e atópica para milhões de cães
em todo o mundo; Rui Lan An™, uma vacina que
previne a infecção de suínos com o vírus suíno da
Síndrome Respiratória e Reprodutiva na China,
maior produtor de carne suína do mundo; Fostera®
PCV MH, uma nova vacina combinada que ajuda
a proteger os suínos de doenças causadas por
Circovírus Porcino e M. hyopneumoniae e é a
primeira a oferecer uma embalagem, conveniente
de dose única com a flexibilidade de administração
de duas doses; e Bovi-Shield Gold® One Shot, uma
vacina para ajudar a prevenir a doença respiratória
bovina com um regime de dosagem única.
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Mais de 1100
ESPECIALISTAS DE
P&D

ACESSO À INOVAÇÃO
POR MEIO DE PARCEIROS DE P&D
Com mais de 1100 especialistas em P&D, temos
algumas das melhores mentes em saúde animal.
Mas, às vezes, não podemos fazer isso sozinhos,
por isso formamos parcerias. Exemplo: somos a
única empresa de saúde animal na PROHEALTH,
um consórcio de 22 parceiros de pesquisa de 11
países que está explorando maneiras de garantir
a sustentabilidade da produção animal moderna.
O consórcio foi recentemente premiado com a
maior premiação de saúde animal da história
da União Europeia.

TRABALHANDO PARA EVITAR EPIDEMIAS
Ajudar a prevenir doenças em animais —
incluindo as que podem ser transmitidas para
os seres humanos — é sempre uma prioridade.
Equivac® HeV, uma vacina para prevenir a
infecção pelo vírus Hendra em cavalos, é um
exemplo disso. Descoberto na Austrália, o vírus
Hendra é transmitido por morcegos frugívoros
para cavalos e, em seguida, para as pessoas,
e pode ser fatal. A vacina, desenvolvida
rapidamente através de uma parceria públicoprivada internacional, impede surtos da doença
cortando o caminho da transmissão.
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"NA ZOETIS, ACREDITAMOS QUE A ÚNICA
MANEIRA DE SABER O QUE NOSSOS CLIENTES
PRECISAM É TRABALHAR EM CONJUNTO
COM ELES. VEMOS SEUS PROBLEMAS NO
CAMPO OU NA CLÍNICA E FORNECEMOS
SOLUÇÕES OPORTUNAS E PRODUTOS DE ALTA
QUALIDADE, QUE PODEM FAZER A DIFERENÇA.

—ROBERTO HUBE, GERENTE COMERCIAL DA ZOETIS, CHILE

Mais de 120
PAÍSES

Mais de 9800
COLEGAS AO REDOR
DO MUNDO

TRABALHAMOS
COMO SE
FÔSSEMOS OS
DONOS
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NÓS NOS CERTIFICAMOS DE QUE NOSSOS CLIENTES
OBTENHAM O QUE PRECISAM QUANDO QUEREM.
BUSCANDO FORMAS MAIS RÁPIDAS, MAIS
SIMPLES E MELHORES DE FAZER NEGÓCIOS
Nossos clientes contam com um suprimento
constante de medicamentos e vacinas
de qualidade para tratar seus animais.
Dispomos de uma rede de 28 unidades de
fabricação, com experiência em produção
biológica e farmacêutica, a qual responda às
necessidades do mercado local. Os colegas
destas instalações colaboram com P&D para
assegurar que podemos fazer a transição
da tecnologia do laboratório para produção
em alta escala, de forma fácil e eficiente.
Constantemente buscando melhorar nossas
operações, anunciamos em 2013 a expansão de
nossas instalações de fabricação em Lincoln,
Nebraska, nos EUA, e Olot, na Espanha. Também
inauguramos uma nova fábrica em Suzhou,
China, que atenderá não só a China, mas mais de
60 países.

MEDICAMENTOS CONFIÁVEIS EM TODA PARTE
Com produtos vendidos em mais de 120 países
e mais de 300 linhas de produtos que tratam
oito espécies diferentes, estamos acostumados
a gerenciar a complexidade. É o que fazemos.
Nossos clientes valorizam a capacidade,
confiabilidade e alto nível de qualidade que
fornecemos. Nos últimos cinco anos, de fato, a
qualidade de nossas operações de fabricação
em todo o mundo foi confirmada por meio de
aproximadamente 200 inspeções regulatórias
bem sucedidas.
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ENTENDEMOS A IMPORTÂNCIA DO NOSSO SETOR
E TRABALHAMOS COM PROPÓSITO E INTEGRIDADE.
BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDANTES DE
VETERINÁRIA
Como os veterinários desempenham um
papel crucial na manutenção da oferta de
alimentos do mundo e cuidados com animais
de estimação, ajudamos a identificar excelentes
estudantes de veterinária, que são capazes de
lidar com mudanças nas necessidades de saúde
e de pesquisa da sociedade, apoiando-os com
bolsas de estudo em mercados como Canadá,
França e EUA. Em 2013, por exemplo, cerca
de 280 alunos dos EUA receberam bolsas de
estudo da Zoetis em associação com os nossos
parceiros da indústria, e na França oferecemos
um novo curso em competências empresariais e
competências para estudantes de veterinária.

"A ZOETIS POSSUI UMA HISTÓRIA LONGA
EM ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NOSSO
SETOR. AGORA, SUA ESTRUTURA COMO
EMPRESA INDEPENDENTE DE SAÚDE ANIMAL
CRIA OPORTUNIDADES EMPOLGANTES PARA
CONTINUAR E ATÉ ACELERAR ESSE LEGADO".
—JOHN SMITH, DVM, FIELDALE FARMS
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PROMOVENDO A PROFISSÃO DE VETERINÁRIO
A Zoetis investe no futuro da profissão
veterinária, apoiando a formação pela pesquisa,
educação e habilidades especializadas para
que veterinários de todo o mundo possuam
os recursos necessários para prestar o melhor
atendimento possível de saúde aos animais que
eles tratam. A Zoetis, juntamente com as escolas
líderes de medicina veterinária dos EUA e Reino
Unido, é uma dos membros fundadores da
Colaboração Veterinária Internacional da China
(International Veterinary Collaboration for China,
IVCC). Este consórcio internacional de saúde
animal, o primeiro da categoria, está apoiando
avanços nos padrões de educação e prática
médica veterinária na República Popular da
China. Por exemplo, os programas de formação
IVCC estão ajudando os produtores de leite a
melhorar a produtividade e melhorar a qualidade
do leite. A IVCC também está ajudando a
compartilhar as melhores práticas na educação
médica veterinária entre centros de excelência
dos EUA e China, e está criando oportunidades
para estudantes chineses de veterinária para
completar sua formação nos EUA.
LIGAÇÃO ENTRE HUMANOS E ANIMAIS
A ligação especial entre seres humanos e
animais é o foco de uma peça de museu móvel,
Conexões animais: Juntos em nossa jornada. A
exposição, que começou em Chicago e seguiu
para Nova York, Nova Jersey e Washington
D.C., em 2013, é uma colaboração entre o
Serviço de Exposições de Viagem da Instituição
Smithsonian, a Associação Médica Veterinária
Americana (American Veterinary Medical
Association, AVMA) e a Zoetis. Comemorando o
150.º aniversário da AVMA, a exposição fornece
informações envolventes e ideias sobre as muitas
interdependências entre pessoas e animais.

SEMPRE NOS
EMPENHAMOS
PARA FAZER O
QUE É CERTO
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SOMOS
UMA ÚNICA
ZOETIS
A Zoetis é muito mais do que a soma de
suas partes. Nossas organizações de vendas,
especialistas em P&D e rede de fabricação são os
pilares de nossa nova empresa e são apoiados por
uma equipe de nível mundial. Trabalhamos todos
juntos com um propósito comum, compartilhando
conhecimentos e recursos, para o melhor
interesse de nossos clientes, colegas e acionistas.
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"PORQUE O MUNDO
DEPENDE DOS ANIMAIS,
AQUELES QUE CUIDAM
DELES PODEM CONTAR
CONOSCO".
Juan Ramón Alaix
DIRETOR EXECUTIVO

Caros clientes, colegas e investidores,
Na Zoetis, somos inspirados a servir o mundo
garantindo a saúde de seus animais. As pessoas
dependem dos animais por inúmeras razões —
conforto e companheirismo dos animais de
estimação, bem como proteínas e nutrição
de animais rurais — e vemos uma tremenda
oportunidade para ajudar a atender a essas
necessidades e fazer crescer nossos negócios.
Todos os dias, nossos colegas usam seus
talentos para apoiar veterinários e produtores
que tratam de animais de estimação e manter
o rebanho saudável e abundante. O mundo
depende de animais, e aqueles que cuidam
deles podem contar conosco.
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A Zoetis tem desfrutado de um primeiro ano de
sucesso, e tenho o prazer de apresentar nossa
primeira revisão anual. Nestas páginas, tentamos
capturar o nosso início, delinear nossas crenças e
retratar o que somos como empresa.
Em 2013, nos estabelecemos como uma nova empresa de capital aberto
com sucesso, construída sob nossos objetivos financeiros e que continua
cumprindo nossos compromissos com os clientes. Nosso desempenho
confirma o nosso objetivo a longo prazo de aumentar os lucros em
sintonia com, ou até mais rápido que o setor; aumentar o lucro líquido
ajustado mais rápido do que a receita; e proporcionar valor agregado
aos nossos clientes, colegas e acionistas.
Estou muito orgulhoso do pessoal da Zoetis por sua dedicação aos
nossos clientes e para a construção de nossa herança como líder mundial
em saúde animal. Quero expressar os meus agradecimentos a todos os
nossos colegas da Zoetis.
PRODUZINDO RESULTADOS
Embora a expectativa de uma oferta pública inicial como a nossa —
a terceira maior dos EUA em 2013 — possa ser empolgante, nunca
perdemos de vista os compromissos que assumimos com os nossos
clientes e nunca perdemos de vista todo o difícil trabalho e capacidades
que nos trouxeram até este ponto.
Quando 2013 começou, sabíamos que, em primeiro lugar, teríamos
que continuar a produzir os resultados que nossos clientes, colegas — e
agora nossos acionistas — esperavam de nós. E fizemos exatamente isso.
No ano fiscal de 2013:

MARCOS

em 2013, nós…
Celebramos nossa oferta
pública inicial em 1.º de
fevereiro, tornando-nos a
empresa de capital aberto
líder mundial em saúde
animal.
Declaramos nosso primeiro
dividendo em 28 de março.
Criamos a marca de nosso
primeiro produto com o
nome Zoetis em 15 de maio.
Recebemos a aprovação
da FDA americana pelo
Apoquel® em 16 de maio.
Inauguramos nossa nova
sede mundial em Florham
Park, NJ, no dia 17 de junho.

•	Alcançamos nossos objetivos financeiros e nossas vendas cresceram
mais rápido que o mercado, de acordo com dados externos.

Tornamo-nos membro da
S&P 500 em 21 de junho.

•	Continuamos a expandir nosso portfólio diversificado de mais de 300
linhas de produtos, recebendo cerca de 180 aprovações para vários
novos produtos, extensões de linha e expansões de produtos para
novas geografias em 2013. Isto inclui a aprovação do Apoquel®, um
novo produto importante para o controle ou tratamento do prurido —
ou coceira — em cães com doenças alérgicas na pele nos EUA, União
Europeia e na Nova Zelândia.

Concluímos nossa
separação da Pfizer em
24 de junho, marcando o
nosso primeiro dia como
uma empresa totalmente
independente.

•	Mantivemos uma oferta de produtos de alta qualidade ao redor
do mundo e continuamos a atingir marcos importantes para nossa
empresa e implementação de nossas estratégias de crescimento, ao
mesmo tempo gerindo nossa separação da Pfizer.
CONSTRUINDO NOSSA CULTURA
Para alcançar estes resultados em nosso primeiro ano, tivemos que
refletir e estabelecer nossa própria cultura e identidade Zoetis. Nós
nos perguntamos: "Quais atributos seriam fundamentais para a cultura
de nossa nova empresa? Quais valores transcenderiam as fronteiras e
línguas em toda a nossa equipe global? E quais crenças nos firmariam e
guiariam ao longo da jornada de nossa empresa?"
Respondemos a estas questões fundamentais com nossos Valores,
que você verá refletidos nesse report. Estas crenças não só impulsionam
o desempenho de nossos colegas, mas também são parte da promessa
que fazemos para os nossos clientes, investidores e uns aos outros como
membros de uma equipe Zoetis. Acreditamos que elas são a base sobre
a qual estamos estabelecendo a Zoetis como um nome respeitado,
admirado e valorizado em saúde animal.
Enquanto estamos orgulhosos de termos mais de 60 anos de
tradição — a partir da Pfizer e outras empresas adquiridas que formaram
a Zoetis — estamos particularmente animados por nos separarmos,
criando nossa própria marca, identidade e um conjunto de Valores que
são exclusivos da Zoetis e que moldarão nosso futuro.

Anunciamos a aprovação
da Rui Lan An™, a primeira
vacina suína resultante da
joint venture da empresa
na China, em 4 de agosto.
Anunciamos a aprovação
do Apoquel® na União
Europeia em 19 de
setembro.
Tornamo-nos a única
empresa de saúde animal
parte do consórcio
PROHEALTH, estudando
a sustentabilidade da
produção moderna da
saúde animal, em 17 de
dezembro.
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DESTAQUES FINANCEIROS DE 2013

2013

2012

$ 4.561
$ 504
$ 1,01
$ 681
$ 399
$ 6.558

$ 4.336
$ 436
$ 0,87
$ 454
$ 409
$ 6.262

$ milhões (exceto dados por ação)		
		

Receita
Lucro líquido atribuível à Zoetis
Lucro diluído por ação
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Despesas de P&D
Total de ativos

RECEITA POR
SEGMENTO

RECEITA POR
ESPÉCIE

16%
17%

36%

42%

2%

25%
Estados Unidos 42%
Europa, África e Oriente Médio 25%
Canadá e América Latina 17%
Ásia-Pacífico 16%

RECEITA POR CONCENTRAÇÃO DO
PRODUTO

D
 ez melhores linhas de
produtos 39%
T
 odas as outras linhas de
produtos 61%
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16%

36%

10%
16%

12% 14%

Bovinos 36%
Suínos 14%
Aves 12%
Outros 2%
Animais de estimação 36%

RECEITA POR
MAIORES MERCADOS

25%

39%
61%

RECEITA POR CATEGORIA
PRINCIPAL DE PRODUTO

42%

2%
2%
2%

3%
3%
3%

3% 4%
4%

7%

Estados Unidos 42%
Brasil 7%
Canadá 4%
Austrália 4%
Reino Unido 3%
França 3%

Alemanha 3%
Japão 3%
Itália 2%
Espanha 2%
China 2%
Outros 25%

3%
29%
26%

Anti-infecciosos 29%
Vacinas 26%
Parasiticidas 16%
Aditivos para alimentos
medicamentosos 10%
Outros farmacêuticos 16%
Outros não-farmacêuticos 3%

CRESCIMENTO LUCRATIVO E LIDERANÇA DE MERCADO
Desde antes de nosso IPO, temos explicado os atributos do setor de
saúde animal aos investidores, que nos conheciam apenas como uma
pequena parte de uma empresa de farmacêuticos e de saúde humana. As
diferenças em nossos modelos comerciais, relacionamento com clientes e
dinâmica de P&D são apenas algumas partes da história que contamos.
Ao olharmos para o futuro, vemos grandes oportunidades para o setor
de saúde animal. O total de vendas anuais de medicamentos veterinários
e vacinas hoje é de cerca de US$ 23,5 bilhões. E fontes do setor indicam
que o mercado deve crescer em cinco anos a uma taxa de crescimento
anual de aproximadamente 5 a 6% até ao final de 2017.
Três principais tendências estão impulsionando este crescimento estável e
previsível em saúde animal: o crescimento da população mundial; o aumento
da classe média, especialmente em mercados emergentes; e a urbanização
crescente em vários mercados. Como resultado destas tendências, o mundo
está vendo um aumento na demanda por fontes de proteína, enquanto
enfrenta recursos limitados e diminuição da terra arável para produzi-las. Isso
faz com que a produção eficiente e rebanhos saudáveis sejam cada vez mais
críticos para os produtores. Vemos também que, à medida que as economias
se expandem — com uma classe média em ascensão e maior urbanização
— as pessoas com maiores rendimentos disponíveis estão mais dispostas
a adotar animais de estimação e a investir em sua saúde e cuidados
veterinários. A necessidade de produzir mais com menos recursos e de dar
maior atenção à saúde de animais de estimação são grandes oportunidades
para empresas de saúde animal e para a Zoetis como líder do setor.
Para continuar nossa liderança e crescimento rentável neste
mercado dinâmico, continuaremos a desenvolver essas capacidades
que nos diferenciam e a alocar nossos recursos para maximizar o nosso
crescimento rentável.
Nossas principais capacidades são:
•	
A maior e mais bem vista força de vendas diretas do setor:
nosso modelo comercial, relações fortes e escala global nos fazem
um parceiro altamente valorizado e nos ajuda a superar questões em
qualquer mercado ou região em questão.
•	
Inovação em P&D: Atendemos necessidades do mercado que são
importantes para os nossos clientes locais, e estamos continuamente
melhorando e expandindo nosso portfólio diversificado de produtos
para melhorar seus ciclos de vida.

PARA ONDE VAMOS
DECLARAÇÃO DE MISSÃO

Crescemos sob
seis décadas de
história e um foco
único em saúde
animal, para
levar aos nossos
clientes produtos
e serviços de
qualidade com
compromisso com
seus negócios.
COMO CHEGAREMOS
LÁ

CAPITALIZAR SOBRE
TENDÊNCIAS EM
SAÚDE ANIMAL
ALAVANCAR
NOSSAS
CAPACIDADES
PRIMORDIAIS
MAXIMIZAR NOSSOS
RECURSOS

•	
Abastecimento e fabricação confiáveis: Mantemos elevados padrões de
qualidade para garantir um fornecimento confiável para nossos clientes.
À medida que continuamos a aproveitar estas capacidades primordiais,
nossa nova independência também nos deu a oportunidade de examinar
a forma como trabalhamos, de construir o nosso próprio modelo e de
aumentar a eficiência de nossas operações. Continuamos a elevar muitas
de nossas próprias funções corporativas e infraestrutura, e estamos
trabalhando para podermos construí-las com eficiência e simplicidade.
Por exemplo, estamos construindo uma infraestrutura tecnológica capaz
de suportar as nossas necessidades e nos tornar uma empresa global
mais ágil e conectada. Estamos também tomando decisões sobre o uso
do capital, para que possamos investir em oportunidades de crescimento
rentáveis e retorno de capital aos acionistas.
VISANDO O FUTURO
Depois de ser uma empresa de capital aberto por pouco mais de um ano,
nós reconhecemos que estamos apenas no início de nossa jornada como
uma empresa independente. Estamos satisfeitos em termos construído
uma base sólida como a líder mundial em saúde animal, mas temos
muito mais trabalho a fazer.
Estou confiante de que, com as nossos valores, recursos de nível
mundial e colegas talentosos, podemos alcançar nossos objetivos
financeiros e estratégicos e continuar a atender às necessidades de
pessoas que cuidam de animais em todo o mundo.

Juan Ramón Alaix
Diretor executivo
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EQUIPE EXECUTIVA DA ZOETIS

JUAN RAMÓN ALAIX

SANDRA BEATY

Diretor executivo

Vice-presidente executiva,
assuntos corporativos

ALEJANDRO BERNAL

Vice-presidente sênior e
presidente das regiões da
Europa, África e e Oriente
Médio

HEIDI CHEN

CATHERINE KNUPP

ROXANNE LAGANO

JOYCE LEE

CLINTON LEWIS, JR.

Vice-presidente executiva e
presidente de pesquisas e
desenvolvimento

Vice-presidente executiva e
diretora de recursos humanos

Vice-presidente executiva e
presidente de área do Canadá
e América Latina

Vice-presidente executivo e
presidente de operações dos
EUA

RICHARD PASSOV

KRISTIN PECK

STEFAN WEISKOPF

Vice-presidente executivo e
diretor financeiro

Vice-presidente executivo e
presidente e presidente do
grupo

Vice-presidente executivo e
presidente da região
Ásia-Pacífico

Vice-presidente executiva e
advogada geral

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ZOETIS

MICHAEL MCCALLISTER

JUAN RAMÓN ALAIX

FRANK D’AMELIO

SANJAY KHOSLA

LOUISE PARENT

WILLIE REED

ROBERT SCULLY

WILLIAM STEERE, JR.
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GREGORY NORDEN

INFORMAÇÕES PARA ACIONISTAS

SEDE GLOBAL DA ZOETIS
100 Campus Drive
Florham Park, NJ 07932
+1 (973) 822-7000
COTAÇÃO DAS AÇÕES
Ações ordinárias da Zoetis estão listadas na bolsa
de valores de Nova York, sob o símbolo ZTS.
REUNIÃO ANUAL DE ACIONISTAS
A reunião anual de acionistas 2014 da Zoetis
será realizada na terça-feira, 13 de maio de 2014,
às 10h, no Hilton Short Hills Hotel, 41 John F.
Kennedy Parkway, em Short Hills, NJ, EUA
AGENTE DE TRANSFERÊNCIA
Questões e comunicações relativas à
transferência de ações, dividendos, informações
de base de custo e mudanças de endereços
deverão ser dirigidas ao nosso agente de
transferência e de registro, Computershare Trust
Company, NA, conforme segue:
Correspondência dos acionistas deve ser enviada
para:
Computershare
P.O. Box 30170
College Station, TX 77842-3170
Correio noturno deve ser enviado para:
Computershare
211 Quality Circle, Suite 210
College Station, TX 77845
Fone:
Dentro dos EUA: + 1 (800) 446-2617
Fora dos EUA: +1 (781) 575-2725
Site:
www.computershare.com/investor

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Cópias do nosso relatório anual de 2013 no
formulário 10-K, relatórios trimestrais no formulário
10-Q e os relatórios atuais no formulário 8-K para
a comissão de títulos mobiliários, documento de
procuração e esse report anual estão disponíveis
online em investor.zoetis.com.
Além disso, os acionistas podem ver nossos
princípios de governança corporativa; padrões de
qualificação para diretor; código de conduta para
diretor; regulamentos do comitê de auditoria,
comitê de remuneração e comitê de governança
corporativa; e outros materiais de governança
corporativa em www.zoetis.com/about/
corporate-governance.
Cópias dos registros da SEC e documentos de
governança corporativa estão disponíveis aos
acionistas, sem ônus, mediante solicitação por
escrito ao secretário em nossa sede mundial.
ZOETIS NA WEB
Você pode encontrar mais informações sobre
a Zoetis, incluindo resultados financeiros,
comunicados à imprensa, oportunidades de carreira,
notícias sobre produtos e serviços da Zoetis e outras
atividades no nosso site www.zoetis.com.
Informações em tempo real sobre a Zoetis podem
ser encontradas em nossas páginas no Facebook
e Twitter (www.facebook.com/zoetis and www.
twitter.com/zoetis), em nosso canal no YouTube
(www.youtube.com/ZoetisInc) e no LinkedIn
(www.linkedin.com/company/zoetis).
SERVIÇOS PARA ACIONISTAS
Se você tem alguma pergunta e não encontra a
resposta no nosso site, escreva para Shareholder
Services Zoetis, 100 Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932, ou envie um e-mail para
shareholderservices@zoetis.com.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Consulte o formulário 10-K de 2013 da Zoetis
para obter uma descrição dos riscos e incertezas
substanciais relacionados às declarações
prospectivas incluídas nesta revisão anual. Nosso
formulário 10-K está disponível no nosso site, em
investor.zoetis.com/sec-filings, e no site da comissão
de segurança e intercâmbio no www.sec.gov.
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