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Orifarmkoncernen meddelar att de skrivit under 
ett förvärv från Takeda till ett avsevärt 
mångmiljonbelopp i euro 

 
Orifarmkoncernen (”Orifarm”), ett av de ledande läkemedelsföretagen i de nordiska 
länderna, har ingått ett avtal med Takeda Pharmaceutical Company Limited (”Takeda”) för 
att av dem köpa en portfölj med utvalda receptfria och receptbelagda läkemedelsprodukter 
som säljs på den europeiska marknaden. Orifarmkoncernen har förvärvat rättigheterna för 
cirka 110 läkemedel samt två produktionsanläggningar till ett pris av upp till 615 miljoner 
euro.  
 
Förvärvet är det största i företagets historia och en viktig milstolpe i företagets 
verksamhetsstrategi. Förvärvet låter Orifarm framtidssäkra sin verksamhet genom att 
förstärka företagets kärnverksamhetsområden: parallellimporterade läkemedel, receptfria 
läkemedel och receptbelagda generiska läkemedel.  
 
Förvärvet från Takeda kommer att förstärka Orifarms position på dess huvudmarknader och 
expandera den geografiska åtkomligheten till nya marknader, samt stärka Orifarms position på 
lång sikt utifrån dess tidigare bedrifter där parallellimport har varit den ledande verksamheten inom 
företaget, Nu kommer dock den framtida försäljningen och produktionen av receptfria och 
receptbelagda läkemedel att bli lika viktiga.  
 
Produkterna som har förvärvats från Takeda är en välkänd och värdesatt portfölj på alla 
geografiska platser, och den innefattar varumärken som farmaceuter och kunder i hög grad känner 
igen. 
 
- Orifarmkoncernens utveckling och årsredovisningar med rekordprestationer under de senaste 
åren möjliggör för oss att ta detta avgörande steg för bolagets framtid. Det är en gigantisk 
transaktion för Orifarm och banbrytande för Orifarm som företag. Vi vill växa för att i större 
utsträckning bli mycket mer traditionella som läkemedelsföretag genom att tillverka 
läkemedelsprodukter. Genom förvärvet av både produktserier och ytterligare två 
produktionsanläggningar kommer vi också att kunna kontrollera en större del av vår värdekedja, 
säger Erik Sandberg, VD för Orifarmkoncernen.  
 
Det rekordartade förvärvet innefattar cirka 110 läkemedel och kosttillägg, inklusive välkända 
varumärken som Pamol, Kodimagnyl och Zymelin. 
 
Det förväntas att cirka 600 anställda på tillverkningsplatserna, inom försäljning och marknadsföring 
samt ytterligare yrkesverksamma som stödjer portföljen och produktionsanläggningarna kommer 
att överföras till Orifarm vid avslutandet av uppgörelsen. 
 
De två ytterst moderna produktionsanläggningarna finns i Hobro i Danmark och i Łyszkowice i 

Polen. Båda anläggningarna tillverkar ett betydande antal olika läkemedel som Orifarmkoncernen 

nu förvärvar. Portföljen genererade beskattningsåret 2018 en nettoförsäljning på cirka 210 miljoner 

euro.  



 

 

 
Förvärvet kommer att framtidssäkra Orifarm 
 
Hans Bøgh-Sørensen, som äger Orifarmkoncernen tillsammans med sin familj, betraktar förvärvet 
som ett gigantiskt steg mot en långsiktig vision att bygga upp ett företag som är mindre utsatt för 
fluktuationer.   
 
– Den här transaktionen kommer alltid att vara en milstolpe i Orifarms historia. Under företagets 
hela tillvaro ända från starten har vi fokuserat på differentiering och utveckling av Orifarms 
verksamhet tillsammans med parallellimporten i Danmark: Till att börja genom expansion till flera 
länder och som en följd av det inom verksamhetsområdet med generiska läkemedel. Nu kommer 
bolaget att få sitt tredje verksamhetsområde med en stor portfölj receptfria läkemedel, säger Hans 
Bøgh-Sørensen, som också är vice ordförande i Orifarmkoncernens styrelse. 
 
Som den största parallellimportören av läkemedel i Europa representerar parallellimporten 90 % av 
Orifarmkoncernens nuvarande omsättning på nästan 1 miljard euro, men nu har flera förvärv 
jämnat ut balansen.  
 
Under sommaren 2019 förvärvade Orifarmkoncernen det Londonbaserade företaget Pilatus, och 
nya verksamhetsområden som komparativ anskaffning från tredje part och olicensierade 
läkemedel har lagts till. Förvärvet av Pilatus innefattar också en liten division i USA som 
expanderar.  
 
Förvärvet från Takeda till det stora mångmiljonbeloppet kommer att tredubbla produktionen och 
försäljningen av generiska läkemedel för att uppgå till cirka 25 % av den sammanlagda 
omsättningen med en lika stor förväntad ökad vinst. Samtidigt kommer Orifarmkoncernen att bli en 
av de största tillverkarna av receptfria läkemedel i de nordiska länderna.  
 
– Transaktionen har redan planerats i flera månader. Vi ser nu fram emot att gå vidare för att 
slutföra förvärvet och påbörja integrationen av våra nya anställda och produktionsanläggningarna 
och föra in dem i Orifarms befintliga organisation. På så sätt kan vi få full fördel av våra nya 
tillgångar, säger Erik Sandberg, VD för Orifarmkoncernen.  
 
De förväntade cirka 600 anställda som kommer att överföras till Orifarm vid avslutandet av 
uppgörelsen är uppdelade mellan produktionsanläggningen i Hobro i Danmark, 
produktionsanläggningen i Łyszkowice i Polen, samt en försäljningsstyrka som är utspridd i 8 olika 
länder där försäljning bedrivs, med stora kontor i Belgien och Polen. Efter förvärvet från Takeda 
kommer Orifarmkoncernen att ha cirka 1800 anställda, inklusive närmare 370 anställda på 
huvudkontoret i Odense i Danmark.  
 
Uppgörelsen förväntas avslutas vid slutet av Takedas beskattningsår 2020 (i slutet av mars 2021) 
förutsatt att alla avslutande villkor är nöjaktiga, att obligatoriska regelverk är godkända och om 
tillämpligt, att krav från lokala fackföreningar kan tillgodoses.  
 
Danske Bank har rekommenderat Corporate Finance som Orifarms finansiella rådgivare och 
Kromann Reumert som den juridiske rådgivaren i den här transaktionen. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 

Kommunikationschef, Orifarm Group A/S, Andreas Lykke Sognstrup, tel. +45 3012 2351 

VD för Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tel. +45 2265 0121.   



 

 

 
Fakta om Orifarmkoncernen 

Orifarmkoncernen är den största parallellimportören av läkemedel i Europa och den största 

leverantören av läkemedel i Danmark. Koncernen består av ett antal företag som är engagerade i 

importen, produktionen, förpackningen, distributionen, registreringen och försäljningen av 

läkemedel. Koncernen är engagerad i parallellimport av läkemedel från EU-länder, som sedan 

säljs i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Österrike, Storbritannien och Belgien. 

Dessutom är koncernen engagerad i försäljning av generiska läkemedel i de nordiska länderna. Ett 

generiskt läkemedel innehåller samma aktiva ingredienser som originalläkemedlet. De aktiva 

ingredienserna kan inte längre utnyttjas med ensamrätt, och de generiska läkemedlen kan därför 

produceras och säljas till lägre pris än motsvarande originalläkemedel. 

Orifarmkoncernens huvudkontor är placerat i Odense i Danmark och har cirka 1200 anställda fram 

till förvärvet från Takeda. 


