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Orifarm Group i milliardopkøb hos Takeda
Orifarm Group, en af Nordens førende lægemiddelvirksomheder, har indgået milliardstor
aftale om overtagelse af en lang række velkendte lægemidler fra den japanske farmagigant
Takeda. For en købssum på op til 4,6 milliarder kr. overtager Orifarm Group rettigheder til
godt 110 lægemidler samt to fabrikker.
Opkøbet er det største nogensinde i virksomhedens historie, og det er samtidig en milepæl
i målsætningen om at fremtidssikre virksomhedens forretningsgrundlag ved at skabe en
mere ligelig fordeling mellem de 3 forretningsområder: Parallelimporterede-, håndkøbs- og
receptpligtige generiske lægemidler.
Med opkøbet fra Takeda vil Orifarm stå langt stærkere i fremtiden. Fra at parallelimport af
lægemidler indtil nu har været den toneangivende del af virksomheden, så vil salg og produktion af
håndkøbs- og receptpligtige lægemidler nu få en lige så stor betydning. De opkøbte produkter
tager deres udgangspunkt i en velkendt portefølje fra Takeda, som Nordens apotekere og kunder
vil nikke genkendende til.
- Orifarm Groups fremgang og rekordregnskaber de senere år gør os i stand til at tage det her
afgørende skridt for virksomhedens fremtid. Det er en gigantisk handel for Orifarm og en
gamechanger for, hvad Orifarm er for en virksomhed. Vi bliver nu i langt højere grad en
producerende lægemiddelvirksomhed i traditionel forstand, og vi kan med købet af både en lang
række produkter og yderligere to fabrikker kontrollere en langt større del af vores værdikæde, siger
Erik Sandberg, administrerende direktør for Orifarm Group.
I rekordopkøbet indgår en portefølje på godt 110 lægemidler og kosttilskud, bl.a. kendte mærker
som Pamol, Kodimagnyl og Zymelin, ligesom handlen omfatter ca. 600 medarbejdere.
De to topmoderne fabrikker er placeret i henholdsvis Hobro og Łyszkowice i Polen og producerer
begge en lang række af de lægemidler, som Orifarm har købt rettighederne til. Med købet følger en
forventet årlig omsætning på godt 1,7 milliarder kr.
Opkøbet vil fremtidssikre Orifarm
Hans Bøgh-Sørensen, der sammen med sin familie ejer Orifarm Group, ser opkøbet som det, der
tager et kæmpeskridt mod den mangeårige vision om at skabe en virksomhed, der er mindre udsat
for udsving.
-Denne transaktion vil for altid stå som en milepæl i Orifarms historie. Vi har i hele virksomhedens
levetid haft fokus på at differentiere og udvikle forretningen fra Orifarms start med parallelimport i
Danmark. I første omgang til flere lande, dernæst forretningsområdet generiske lægemidler, og nu
får virksomheden tre solide ben at stå på med den store portefølje af håndkøbsmedicin, siger Hans
Bøgh-Sørensen, der også er næstformand i Orifarm Groups bestyrelse.
Som Europas største parallelimportør af lægemidler udgør parallelimporten i Orifarm 90 % af den
hidtidige omsætning på over 7 milliarder kr., men flere opkøb ændrer nu ved den balance.
I sommeren 2019 købte Orifarm Group den London-baserede virksomhed Pilatus, der har tilført
nye forretningsområder som Comparator Sourcing og Unlicensed Medicine. Med købet af Pilatus
fulgte også en mindre afdeling i USA, der er ved at blive udbygget.

Med det store milliardopkøb fra Takeda vil produktion og salg af generiske lægemidler blive 3doblet og udgøre ca. 25 % af den samlede omsætning og forventeligt en langt større del af
indtjeningen.
Orifarm bliver samtidig en af de største producenter af håndkøbsmedicin i Norden.
- Handlen har været undervejs i flere måneder, og vi har haft et fremragende samarbejde med
Danske Bank og Nykredit, der har leveret finansieringen til handelen. Nu ser vi frem til at komme i
gang med at integrere de nye medarbejdere og fabrikker med Orifarms eksisterende organisation
og få det fulde udbytte af de nye aktiver, vi har købt, siger Erik Sandberg, administrerende direktør
for Orifarm Group.
De ca. 600 medarbejdere, der er en del af opkøbet, er fordelt på fabrikken i Hobro, fabrikken i
Łyszkowice i Polen samt en salgsstyrke fordelt på 8 forskellige salgslande, med større kontorer i
Belgien og Polen.
Efter opkøbet fra Takeda vil Orifarm beskæftige omkring 1800 medarbejdere, heraf ca. 370 på
hovedsædet i Odense.
Orifarm forventer, at handlen er endeligt gennemført ved udgangen af Takedas regnskabsår for
2020 (ultimo marts 2021) - under forudsætning af almindelige betingelser for
myndighedsgodkendelser.
Orifarm er blevet rådgivet af Danske Bank, Corporate Finance som vores finansielle rådgiver og
Kromann Reumert som vores juridiske rådgiver ved denne transaktion.
For yderligere information, kontakt venligst:
Communication Manager, Andreas Lykke Sognstrup, tlf. 3012 2351
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tlf. 2265 0121.
Fakta om Orifarm Group
Orifarm Group er Europas største parallelimportør af lægemidler og Danmarks største leverandør
af lægemidler. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import,
produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler. Koncernen beskæftiger sig
med parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige,
Finland, Tyskland, Holland, Østrig, England og Belgien.
Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk
lægemiddel indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke
længere patentbelagt, og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere
pris end det tilsvarende originalprodukt.
Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger indtil opkøbet fra Takeda ca. 1.200
medarbejdere.

