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Orifarm Group oznamuje podepsání akviziční
smlouvy v hodnotě několika milionů eur se
společností Takeda
Orifarm Group („Orifarm“), jedna z předních farmaceutických společností v severských
zemích, uzavřela smlouvu na nákup portfolia vybraných volně prodejných farmaceutických
výrobků a farmaceutických výrobků na předpis, které v Evropě prodává Takeda
Pharmaceutical Company Limited („Takeda“) za nákupní cenu až 615 milionů €. Společnost
Orifarm Group tak získala práva na přibližně 110 léčiv a 2 výrobní závody.
Jde o největší akvizici v historii společnosti, která je klíčovým milníkem
v její obchodní strategii. Tato akvizice umožní společnosti Orifarm zajistit budoucnost jejího
podnikání posílením hlavních obchodních oblastí: paralelně dovážená léčiva, volně prodejná
léčiva a léčiva na předpis.
Akviziční smlouva s Takeda posílí pozici společnosti Orifarm na jejích klíčových trzích, rozšíří její
geografický dosah na zajímavé nové trhy a dlouhodobě upevní její pozici, která vychází z tradice,
jejímž základním kamenem byl paralelní dovoz léčiv. Do budoucna se však stejně důležitými
složkami podnikání stanou i prodej a výroba volně prodejných léčiv a léčiv na předpis.
Výrobky získané od společnosti Takeda jsou známým a uznávaným portfoliem ve všech klíčových
geografických oblastech a jejich značka si vysloužila velký respekt u lékárníků i spotřebitelů.
- „Rozvoj společnosti Orifarm Group a rekordní roční uzávěrka v posledních letech nám umožňují
udělat tento rozhodující krok pro budoucnost společnosti. Pro Orifarm je to obří obchod a velmi to
změní Orifarm jako společnost. Do velké míry se staneme mnohem tradičnějším výrobcem léčiv a
díky akvizici jak řady výrobků, tak dvou dalších výrobních závodů, budeme schopni řídit větší část
našeho hodnotového řetězce,“ říká Erik Sandberg, CEO společnosti Orifarm Group.
Rekordní akvizice zahrnuje asi 110 léčiv a potravinových doplňků, včetně známých značek jako
Pamol, Kodimagnyl a Zymelin.
Předpokládá se, že po uzavření obchodu přejde ke společnosti Orifarm přibližně 600 zaměstnanců
z výrobních závodů, prodeje a marketingu a dalších vybraných specializovaných úseků, které
poskytují podporu výrobkovému portfoliu a výrobním závodům.
Dva vysoce moderní výrobní závody leží v dánském Hobro a polském Łyszkowice. Oba tyto
závody vyrábí významnou řadu léčiv, která společnost Orifarm Group zakoupila. Toto portfolio
vygenerovalo za finanční rok 2018 čistou tržbu přibližně 210 milionů €.
Akvizice připraví společnost Orifarm pro budoucnost
Hans Bøgh-Sørensen, který spolu se svou rodinou vlastní společnost Orifarm Group, považuje tuto
akvizici za obrovský krok směrem k dlouhodobé vizi vybudovat firmu, která bude méně vystavena
výkyvům.

- „Tento obchod bude vždy milníkem v historii společnosti Orifarm. Během celé historie společnosti
jsme se zaměřovali na specializaci a rozvoj podnikání, od začátku fungování společnosti Orifarm s
paralelním dovozem do Dánska. Nejprve rozšíření do několika zemí, poté obchodní oblast
generických léčiv a nyní získá společnost třetí obchodní oblast s rozsáhlým portfoliem volně
prodejných léčiv.“, říká Hans Bøgh-Sørensen, který je také místopředsedou představenstva
společnosti Orifarm Group.
Společnost Orifarm Group je největším paralelním dovozcem léčiv v Evropě a paralelní dovoz
představuje 90 % jejího současného obratu, který má výši téměř 1 miliardu eur. Tuto bilanci však
nyní vyrovnalo několik akvizic.
Během léta 2019 získala společnost Orifarm Group londýnskou společnost Pilatus a s touto
akvizicí přišly i nové obchodní oblasti jako porovnání zdrojů a léků bez licence. Akvizice
společnosti Pilatus zahrnovala také malou divizi v USA, která dále roste.
Mnohamilionový akviziční obchod s Takeda ztrojnásobí výrobu a prodej generických léčiv asi na
25 % celkového obratu a očekává se rovněž zvýšení příslušného podílu zisků. Zároveň se
společnost Orifarm Group stane jedním z největších výrobců volně prodejných léčiv v severských
zemích.
- „Uzavření obchodu se připravovalo několik měsíců a nyní se těšíme na to, že jej dotáhneme do
konce a zahájíme integraci nových zaměstnanců a výrobních závodů do stávající organizační
struktury společnosti Orifarm a na plné využití výhod těchto nových aktiv,“ říká Erik Sandberg,
CEO Orifarm Group.
Předpokládaný počet přibližně 600 zaměstnanců, kteří po uzavření obchodu přejdou ke
společnosti Orifarm, je rozdělen mezi výrobní závod v dánském Hobro, výrobní závod v polském
Łyszkowice a pracovníky prodeje působící v 8 různých zemích, s velkými kancelářemi v Belgii a
Polsku. Po akvizičním obchodu s Takeda bude mít společnost Orifarm Group asi 1.800
zaměstnanců, včetně téměř 370 v centrále v dánském Odense.
Očekává se, že obchod se dokončí na konci obchodního roku společnosti Takeda 2020 (na konci
března 2021), za předpokladu obvyklých podmínek dokončení, získání požadovaných regulačních
povolení a tam, kde je to nutné, dosažení souladu s požadavky místního závodního výboru.
Při této obchodní transakci poskytuje společnosti Orifarm finanční poradenství Danske Bank, úsek
Corporate Finance, a právní poradenství společnost Kromann Reumert.
Potřebujete-li další informace, kontaktujte prosím:
Communication Manager, Orifarm Group A/S, Andreas Lykke Sognstrup, tel. +45 3012 2351
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tel. +45 2265 0121.
Informace o společnosti Orifarm Group
Orifarm Group největším paralelním dovozcem léčiv v Evropě a největším dodavatelem léčiv v
Dánsku. Skupina se skládá z řady společností, které se zabývají dovozem, výrobou, přebalováním,
distribucí, registrací a prodejem léčivých přípravků. Skupina se zabývá paralelním dovozem léčiv
ze zemí EU a tato léčiva se prodávají v Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Německu, Nizozemsku,
Rakousku, Velké Británii a Belgii.

Dále se skupina zabývá prodejem generických léčiv v severských zemích. Generický léčivý
přípravek obsahuje stejné účinné složky jako originální léčivý přípravek. Účinné složky však již
nepodléhají patentu, a generický léčivý přípravek tak lze vyrábět a prodávat za nižší cenu než
příslušný originální přípravek.
Sídlem společnosti Orifarm Group je dánské město Odense a firma zaměstnávala před
zmiňovanou akvizicí Takeda asi 1 200 zaměstnanců.

