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Orifarm Group kondigt ondertekening van grote 
miljoenenovername van Takeda aan 

 
Orifarm Group (‘Orifarm’), een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven in 
Scandinavië, is een overeenkomst aangegaan om een portfolio van geselecteerde vrij 
verkrijgbare medicijnen en medicijnen op recept over te kopen van Takeda Pharmaceutical 
Company Limited (‘Takeda’) voor een prijs van 615 miljoen euro. Orifarm Group heeft de 
rechten verworven voor ongeveer 110 medicijnen evenals 2 productielocaties. 
 
Het is de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf en een belangrijke mijlpaal in 
de bedrijfsstrategie van de onderneming. De overname stelt Orifarm in staat om het bedrijf 
toekomstbestendig te maken door zijn kernactiviteiten te versterken: parallel geïmporteerde 
medicijnen, vrij verkrijgbare medicijnen en generieke medicijnen op recept. 
 
De overname van Takeda zal de positie van Orifarm in zijn belangrijkste markten bevorderen en 
zijn geografische bereik naar nieuwe, interessante markten uitbreiden, waardoor de positie van 
Orifarm langdurig zal worden versterkt. Waar tot op vandaag parallelimport van medicijnen de 
hoofdactiviteit van het bedrijf is geweest, zullen de toekomstige verkoop en productie van vrij 
verkrijgbare medicijnen en medicijnen op recept even belangrijk worden. De producten 
overgenomen van Takeda zijn een erkend en gerenommeerd portfolio in hun belangrijkste regio’s, 
met aanzienlijke merkherkenning bij apothekers en consumenten. 
 
- “De vooruitgang en recordbrekende jaarrekeningen van Orifarm Group in de afgelopen jaren 
stellen ons in staat deze beslissende stap te zetten voor de toekomst van het bedrijf. Het is een 
gigantische transactie voor Orifarm en een gamechanger voor Orifarm als bedrijf. We zullen in 
grotere mate uitgroeien tot een veel traditioneler farmaceutisch productiebedrijf en met de 
overname van zowel de productlijn als twee andere productielocaties zullen we een groter deel 
van onze waardeketen kunnen beheren”, zegt Erik Sandberg, CEO van Orifarm Group. 
 
De recordbrekende overname omvat ongeveer 110 medicijnen en voedingssupplementen, 
waaronder bekende merken zoals Pamol, Kodimagnyl en Zymelin. Er wordt verwacht dat ongeveer 
600 medewerkers van de productielocaties, verkoop- en marketingafdeling en andere 
geselecteerde professionals die het portfolio en de productielocaties ondersteunen, zullen 
overstappen naar Orifarm bij het sluiten van de transactie. 
 
De twee uiterst moderne productiesites zijn gevestigd in Hobro, Denemarken en Łyszkowice, 
Polen. Beide sites produceren een aanzienlijk aantal medicijnen die Orifarm Group heeft 
overgenomen. Het portfolio genereerde in het boekjaar 2018 een netto-omzet van ongeveer 210 
miljoen euro. 
 
 
De overname zal Orifarm toekomstbestendig maken 
 
Hans Bøgh-Sørensen, die samen met zijn familie eigenaar is van Orifarm Group, beschouwt de 
overname als een enorme stap in de richting van de langetermijnvisie om een bedrijf op te bouwen 
dat minder onderhevig is aan veranderingen. 
 



 

 
 
- "Deze transactie zal voor altijd een mijlpaal in de geschiedenis van Orifarm blijven. Gedurende de 
hele geschiedenis van het bedrijf hebben we ons vanaf het begin van Orifarm gericht op 
differentiatie en ontwikkeling met parallelimport in Denemarken. In eerste instantie volgde de 
uitbreiding naar verschillende landen, daarna kwam de bedrijfsactiviteit generieke medicijnen erbij 
en nu zal de onderneming haar derde bedrijfsactiviteit met het grote portfolio van vrij verkrijgbare 
medicijnen verwerven”, zegt Hans Bøgh-Sørensen, die ook vice-voorzitter is van de raad van 
bestuur van Orifarm Group. 
 
Als grootste parallelimporteur van medicijnen in Europa vertegenwoordigt parallelimport 90% van 
de huidige omzet van Orifarm Group van bijna 1 miljard euro, maar verschillende overnames 
hebben deze balans nu in evenwicht gebracht.  
 
In de zomer van 2019 heeft Orifarm Group het in Londen gevestigde bedrijf Pilatus overgenomen, 
dat nieuwe bedrijfsactiviteiten heeft toegevoegd, zoals comparator sourcing en medicijnen zonder 
vergunning. De overname van Pilatus omvatte ook een kleine afdeling in de VS die aan het 
uitbreiden is.  
 
De grote miljoenenovername van Takeda zal de productie en verkoop van generieke medicijnen 
verdrievoudigen tot ca. 25% van de totale omzet met een verwacht hoger deel van de winst. 
Tegelijkertijd zal Orifarm Group een van de grootste producenten van vrij verkrijgbare medicijnen 
in Scandinavië worden. 
 
- "De transactie zit al enkele maanden in de pijplijn en we kijken er nu naar uit om de overname af 
te ronden en de integratie van de nieuwe medewerkers en productielocaties in de bestaande 
organisatie van Orifarm te starten en het volledige voordeel te halen uit deze nieuwe activa", zegt 
Erik Sandberg, CEO van Orifarm Group. 
 
Het verwachte aantal van ongeveer 600 medewerkers dat bij het sluiten van de overname naar 
Orifarm zal overstappen, wordt verdeeld over de productielocatie in Hobro, Denemarken, de 
productielocatie in Łyszkowice, Polen, en een verkoopteam over 8 verschillende verkooplanden 
met grote kantoren in België en Polen. Na de overname van Takeda zal Orifarm Group ongeveer 
1.800 medewerkers in dienst hebben, waaronder bijna 370 op het hoofdkantoor in Odense, 
Denemarken. 
 
De transactie zal naar verwachting aan het einde van het fiscale jaar 2020 van Takeda (eind maart 
2021) worden afgerond, op voorwaarde dat aan de gebruikelijke overnamevoorwaarden wordt 
voldaan, de vereiste goedkeuringen van regelgevende autoriteiten worden verkregen en, waar van 
toepassing, wordt voldaan aan de vereisten van de lokale ondernemingsraad. 
 
Orifarm wordt bij deze transactie bijgestaan door Danske Bank, Corporate Finance als onze 
financieel adviseur en Kromann Reumert als onze juridische adviseur. 
 
 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 
 
Communicatiemanager, Orifarm Group A/S, Andreas Lykke Sognstrup, tel. +45 3012 2351 
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tel. +45 2265 0121.   
 
 
Over Orifarm Group 
Orifarm Group is de grootste leverancier van parallel geïmporteerde medicijnen in Europa en de 



 

grootste leverancier van medicijnen in Denemarken. De Group bestaat uit een aantal bedrijven die 
actief zijn in de import, productie, herverpakking, distributie, registratie en verkoop van medicijnen.  
 
De Group is actief in de markt van parallel geïmporteerde medicijnen uit EU-landen, die worden 
verkocht in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en België. 
Daarnaast houdt de Group zich bezig met de verkoop van generieke medicijnen in Scandinavië. 

Een generiek medicijn bevat dezelfde actieve ingrediënten als het originele medicijn. De actieve 

ingrediënten zijn echter niet gepatenteerd en het generieke medicijn kan daarom tegen een lagere 

prijs worden geproduceerd en verkocht dan het overeenkomende origineel. 

Orifarm Group heeft zijn hoofdkantoor in Odense, Denemarken, en telt ongeveer 1.200 

medewerkers tot voor de overname van Takeda. 

 


