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Orifarm gruppen kunngjør underskrift om
ervervelse for flere millioner euro fra Takeda
Orifarm gruppen («Orifarm»), som er et av de ledende farmasøytiske selskapene i de
nordiske land, har inngått en avtale om kjøp av en portefølje av utvalgte over-disken- (OTC)
og reseptpliktige farmasøytiske produkter solgt i Europa fra Takeda Pharmaceutical
Company Limited («Takeda») for en kjøpssom på inntil 615 millioner euro. Orifarm gruppen
har akkvirert rettighetene til omtrent 110 legemidler og 2 produksjonssteder.
Denne akkvisisjonen er den største i firmaets historie og en viktig milepæl i firmaets
forretningsstrategi. Innkjøpet gjør det mulig for Orifarm å sikre firmaets fremtidige
forretninger ved å styrke dets viktigste forretningsområder: parallelimporterte legemidler,
legemidler som selges over disken og reseptpliktige generiske legemidler.
Akkvisisjonen fra Takeda vil styrke Orifarms posisjon på firmaets viktigste markeder og utvide dets
geografiske aktivitetsområde til spennende nye markeder, noe som igjen vil styrke Orifarms
posisjon på lang sikt. Sett med bakgrunn i firmaets historie der i den første tiden parallellimport av
legemidler var firmaets sterkeste forretningsområde, vil fra nå av fremtidige salg og produksjon av
over-disken- samt reseptpliktige legemidler bli like viktige områder.
Produktene som er kjøp av Takeda, er en velkjent og velrenommert portefølje som strekker seg
over firmaets viktigste aktivitetsområder og som nyter bred anerkjennelse blant farmasøyter og
kunder
- «Orifarm gruppens fremgang og våre årsregnskap i de senere årene, som bryter alle rekorder,
setter oss i stand til å gå til dette avgjørende skrittet for vårt firmas fremtid. For Orifarm er det en
gigantisk transaksjon og banebrytende for Orifarm som et firma. Vi skal i større grad vokse inn i et
mye mer tradisjonelt produserende farmasøytisk selskap, og med akkvisisjonen av både
varesortiment og to tidligere produksjonssteder skal vi være i stand til å kontrollere en større del av
vår verdikjede» sier Erik Sandberg, CEO, Orifarm gruppen
Den rekordbrytende akkvisisjonen inkluderer cirka 110 legemidler og kosttilskudd, inkludert
velkjente merker som Pamol, Kodimagnyl og Zymelin.
Det forventes at omtrent 600 ansatte fra produksjonsstedene, fra salg og markedsføring samt
andre spesialiserte fagfolk som understøtter porteføljen og produksjonsstedene vil bli transferert til
Orifarm når transaksjonen er avsluttet.
De to ultramoderne produksjonsstedene har base i Hobro, Danmark og Łyszkowice, Polen. Begge
produksjonssteder produserer et betydelig antall legemidler som Orifarm gruppen har overtatt. I
finansåret 2018 genererte porteføljen et netto salg på cirka 210 millioner euro.
Akkvisisjonen skal sikre Orifarms fremtid
Hans Bøgh-Sørensen, som sammen med sin familie er eier av Orifarm gruppen, anser
akkvisisjonen for å være et kjempeskritt mot den langsiktige visjonen om å bygge opp et selskap
som er mindre utsatt for fluktuasjoner.

«Denne transaksjonen vil alltid være en milepæl i Orifarms historie. I løpet av hele selskapets
historie har vi fokusert på differensiering og utvikling av forretningene fra Orifarms begynnelse,
med parallellimportvirksomhet i Danmark. Først ekspanderte vi til flere land, deretter kom
forretningsområdet med generiske legemidler og nå vil selskapet få sitt tredje forretningsområde
med den store porteføljen med legemidler over disken» sier Hans Bøgh-Sørensen, som er
varaformann i Orifarm gruppens styre.
Som den største parallellimportøren av legemidler i Europa, representerer parallellimporten 90 %
av Orifarm gruppens aktuelle omsetning nær 1 milliard euro, men flere akkvisisjoner har nå
utjevnet denne balansen.
I løpet av sommeren 2019 overtok Orifarm gruppen selskapet Pilatos, med base i London, noe
som tilførte nye forretningsområder som Comparator Sourcing (fremskaffelse av
referanseprodukter) og ikke-lisensierte medisiner. Overtakelsen av Pilatus inkluderte også en liten
avdeling i USA, som er under utvidelse.
Den store akkvisisjonen til flere millioner euro fra Takeda kommer til å tredoble produksjonen og
salget av generiske legemidler til omtrent 25 % av årsomsetningen, med en forventet økt del av
inntektene også. Samtidig vil dette føre til at Orifarm gruppen blir en av de største produsentene av
over-disken legemidler i de nordiske landene.
-«Denne transaksjonen» har vært planlagt i flere måneder, og vi ser nå frem til å fremskynde
avslutningen av akkvisisjonen og initiere integreringen av de nye medarbeiderne og
produksjonsstedene i Orifarms allerede eksisterende organisasjon og å få fullt utbytte av disse nye
aktivaene som vi har kjøpt» sier Erik Sandberg, CEO, Orifarm gruppen.
De forventede omtrent 600 medarbeiderne som vil bli transferert til Orifarm når transaksjonen er
avsluttet, er delt mellom produksjonsstedet i Hobro, Danmark, produksjonsstedet i Łyszkowice,
Polen og en salgsstyrke som er tilordnet 8 forskjellige salgsland med store kontorer i Belgia og
Polen. Etter akkvisisjonen fra Takeda vil Orifarm gruppen sysselsette rundt 1800 ansatte, inkludert
nær 370 ansatte ved hovedkontoret i Odense, Danmark.
Det forventes at transaksjonen vil være avsluttet innen utgangen av Takedas finansår 2020
(avsluttet mars 2021) – forutsatt overholdelse av vanlige transaksjonsbetingelser, at vi har mottatt
nødvendige godkjennelser fra myndighetene samt oppfyllelse av kravene fra lokale
samarbeidsutvalg der dette er relevant.
Orifarm konsulteres av Danske Bank, Corporate Finance som vår finansrådgiver og Kromann
Reumert som vår juridiske rådgiver i denne transaksjonen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Communication Manager, Orifarm Group A/S, Andreas Lykke Sognstrup, tlf. +45 3012 2351
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tlf. +45 2265 0121.
Fakta om Orifarm gruppen
Orifarm Group er den største parallellimportøren av legemidler i Europa og den største
leverandøren av legemidler i Danmark. Gruppen omfatter en hel rekke selskap som er engasjert i
import, produksjon, ompakking, distribuering, registrering og salg av legemidler. Gruppens

forretningsområde er parallellimport av legemidler fra land innen EU, som selges i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Østerrike, Storbritannia og Belgia.
I tillegg til dette er gruppen aktive når det gjelder salg av generiske legemidler i de nordiske
landene. Et generisk medikament inneholder de samme aktive ingrediensene som det originale
medikamentet. De aktive ingrediensene er imidlertid ikke lenger patentert, og det generiske
medikamentet kan derfor produseres og selges til en lavere pris enn det tilsvarende originale
medikamentet.
Orifarm gruppen har sitt hovedsete i Odense, Danmark og sysselsetter ca. 1200 ansatte inntil
akkvisisjonen fra Takeda.

