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Orifarm Group on allekirjoittanut sopimuksen 
suuresta, miljoonien eurojen ostosta Takedalta 
 
Orifarm Group (”Orifarm”), yksi Pohjoismaiden johtavista lääkealan yhtiöistä, on solminut 
sopimuksen, jolla se ostaa Takeda Pharmaceutical Company Limitediltä (”Takeda”) 
valikoidun tuotevalikoiman Euroopassa myytäviä itsehoito- ja reseptilääkevalmisteita. 
Ostohinta on jopa 615 miljoonaa euroa. Orifarm on hankkinut oikeudet noin 110 
lääkkeeseen sekä kaksi tuotantolaitosta.  
 
Hankinta on yhtiön historian suurin ja merkittävä virstanpylväs yhtiön 
liiketoimintastrategiassa. Hankinnan ansiosta Orifarm pystyy varmistamaan 
liiketoimintansa tulevaisuuden vahvistamalla yhtiön ydinliiketoiminta-alueita: lääkkeiden 
rinnakkaistuontia, itsehoitolääkkeitä ja reseptillä saatavia geneerisiä lääkevalmisteita.  
 
Takedalta tehty hankinta vahvistaa Orifarmin asemaa sen tärkeimmillä markkina-alueilla, laajentaa 
maantieteellistä ulottuvuutta mielenkiintoisille uusille markkina-alueille sekä vahvistaa pitkän 
aikavälin tavoitteita. Lääkkeiden rinnakkaistuonti on ollut merkittävin osa Orifarmin toimintaa, mutta 
tulevaisuudessa geneeristen itsehoito- ja reseptilääkkeiden myynnistä ja valmistuksesta tulee yhtä 
tärkeä osa. Takedalta ostetut tuotteet ovat tunnettuja ja arvostettuja päämarkkina-alueillaan, ja 
tuotemerkit ovat hyvin tunnettuja farmasian ammattilaisten ja kuluttajien keskuudessa. 
 
– Orifarm Groupin viime vuosien kehitys ja ennätykselliset tilinpäätökset antavat meille 
mahdollisuuden ottaa tämän yrityksen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan askeleen. Kyseessä on 
Orifarmin kannalta jättimäinen liiketoimi, joka muuttaa Orifarmia yhtiönä. Kasvamme entistä 
voimakkaammin paljon perinteisemmäksi lääkkeitä valmistavaksi yhtiöksi. Ostamalla sekä 
tuoteportfolion että kaksi tuotantolaitosta lisää pystymme hallitsemaan suurempaa osaa 
arvoketjustamme, sanoo Erik Sandberg, Orifarm Groupin toimitusjohtaja.   
 
Ennätykselliseen hankintaan sisältyy noin 110 lääkevalmistetta ja ravintolisää, mukaan lukien 
tunnetut tuotemerkit kuten Pamol, Kodimagnyl ja Zymelin.   Kaupan yhteydessä Orifarmiin 
ennakoidaan siirtyvän noin 600 työntekijää, joihin kuuluu ammattilaisia tuotantolaitoksista, 
myynnistä ja markkinoinnista sekä muista tuotevalikoimaa ja valmistusta tukevista toiminnoista.  
 
Hankitut kaksi erittäin nykyaikaista tuotantolaitosta sijaitsevat Tanskan Hobrossa ja Puolan 
Łyszkowicessä. Molemmissa tuotantolaitoksissa valmistetaan merkittäviä määriä Orifarmin 
ostamia lääkevalmisteita. Tuotevalikoiman nettomyynti tilivuonna 2018 oli noin 210 miljoonaa 
euroa.  

 
Hankinta varmistaa Orifarmin tulevaisuuden 
 
Hans Bøgh-Sørensen, joka on Orifarm Groupin omistaja yhdessä perheensä kanssa, pitää 
hankintaa suurena askeleena kohti pitkäaikaista visiota, jossa yhtiöstä tulee vähemmän altis 
heilahteluille.   
 
– Tämä kauppa tulee olemaan aina virstanpylväs Orifarmin historiassa. Yrityksen koko historian 
ajan olemme keskittyneet liiketoiminnan erilaistamiseen ja kehittämiseen aina siitä lähtien, kun 



 

Orifarmin toiminta alkoi rinnakkaistuonnilla Tanskassa. Aluksi tapahtui laajentuminen useisiin 
maihin, myöhemmin mukaan tuli geneeristen lääkevalmisteiden liiketoiminta-alue ja nyt yritys 
hankkii kolmannen liiketoiminta-alueensa, joka koostuu laajasta itsehoitolääkkeiden 
tuotevalikoimasta, sanoo Orifarm Groupin hallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Hans Bøgh-
Sørensen. 
 
Orifarm Group on Euroopan suurin lääkevalmisteiden rinnakkaistuoja. Rinnakkaistuonti muodostaa 
90 % yhtiön nykyisestä, lähes 1 miljardin euron liikevaihdosta, mutta useat yritysostot ovat nyt 
tasapainottaneet kokonaisuutta.  
 
Kesällä 2019 Orifarm Group hankki Lontoossa sijainneen Pilatus-yhtiön, minkä myötä yhtiön uusiin 
liiketoiminta-alueisiin kuuluvat nyt esimerkiksi vertailuvalmisteiden hankinta ja lisensoimattomat 
lääkkeet. Pilatus-yhtiön hankintaan kuului myös pieni yhdysvaltalainen yksikkö, joka on 
laajenemassa.  
 
Takedalta tehty suuri, miljoonien eurojen hankinta kolminkertaistaa geneeristen lääkevalmisteiden 
tuotannon ja myynnin, jolloin niiden osuudeksi tulee noin 25 % kokonaisliikevaihdosta ja myös 
niiden osuuden voitosta odotetaan kasvavan. Samalla Orifarm Groupista tulee yksi Pohjoismaiden 
suurimmista itsehoitolääkkeiden valmistajista.  
 
– Ostoa on valmisteltu useiden kuukausien ajan, ja odotamme saavamme kaupan päätökseen 
päästäksemme aloittamaan uusien työntekijöiden ja tuotantolaitosten integroinnin Orifarmin 
nykyiseen organisaatioon, jotta saisimme täyden hyödyn uusista hankinnoistamme, Orifarm 
Groupin toimitusjohtaja Erik Sandberg sanoo. 
 
Ennakoidut noin 600 työntekijää, jotka siirtyvät Orifarmille kaupan myötä, jakautuvat Tanskan 
Hobrossa ja Puolan Łyszkowicessä sijaitsevien tuotantolaitosten työntekijöihin, myyntihenkilöstöön 
kahdeksassa eri myyntimaassa, joista suuret toimistot sijaitsevat Belgiassa ja Puolassa, ja muihin 
tuotevalikoimaa ja tuotantolaitoksia tukeviin valikoituihin ammattilaisiin. Takedalta tehdyn 
hankinnan jälkeen Orifarm Group työllistää noin 1 800 työntekijää, joista lähes 370 työskentelee 
yhtiön pääkonttorissa Tanskan Odensessa.  
 
Kaupan odotetaan toteutuvan Takedan tilikauden 2020 lopussa (maaliskuun 2021 loppuun 
mennessä) edellyttäen, että tavanomaiset kauppaehdot täyttyvät, saadaan vaadittavat viralliset 
hyväksynnät ja noudatetaan tarvittavaa kansallista työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. 
 
Tämän kaupan yhteydessä Orifarmin neuvonantajana talousasioissa toimii Danske Bank, 
Corporate Finance ja juridisissa asioissa Kromann Reumert. 
 
Lisätietoja: 

Viestintäpäällikkö, Orifarm Group A/S, Andreas Lykke Sognstrup, puh. +45 3012 2351 
Toimitusjohtaja, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, puh. +45 2265 0121   

 
Tietoa Orifarm Groupista 

Orifarm Group on Euroopan suurin lääkkeiden rinnakkaismaahantuoja ja Tanskan suurin 
lääkkeiden toimittaja. Konserniin kuuluu lukuisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet 
lääkevalmisteiden maahantuontiin, valmistukseen, uudelleenpakkaamiseen, jakeluun, 
rekisteröintiin ja myyntiin. Konserni rinnakkaismaahantuo EU-maista ostettuja lääkevalmisteita 
Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa, Isossa-
Britanniassa ja Belgiassa. 



 

Lisäksi yritys on erikoistunut geneeristen lääkevalmisteiden myyntiin Pohjoismaissa. 
Rinnakkaisvalmiste sisältää samat vaikuttavat aineet kuin alkuperäistuotekin. Vaikuttavat aineet 
eivät kuitenkaan enää ole patenttisuojan alaisia, minkä vuoksi rinnakkaisvalmisteita voidaan 
valmistaa ja myydä edullisemmalla hinnalla kuin vastaavaa alkuperäistä lääkettä. 

Orifarm Groupin pääkonttori sijaitsee Tanskan Odensessa. Konserni työllistää noin 1 200 
työntekijää ennen Takedalta tehtyä hankintaa. 


