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DANICA PENSION INVESTERER I ORIFARM –  

DEN FØRENDE FARMACEUTISKE PARALLELIMPORTØR I EUROPA  

Danica Pension investerer et trecifret millionbeløb i virksomhedsobligationer i endnu en dansk virksomhed. 
Denne gang i  Europas førende farmaceutiske parallelimportør Orifarm. Virksomheden beskæftiger sig endvi-
dere med salg af generiske lægemidler i Norden bl.a. under brandet ”Tænk gult”. 

Orifarm er endnu en attraktiv investering for vores kunder  

 ”Vi er meget tilfredse med at foretage endnu en direkte investering i en attraktiv dansk virksomhed. Orifarm 
har en stærk markedsposition og er førende i Europa indenfor parallelimport. Orifarm har over de sidste 20 år 
opbygget et unikt system til handel og risikostyring af deres produkter, herunder et solidt kendskab til konkur-
renter, priser, produkter mv.,” siger Thomas Otto Rohold, chef for alternative investeringer i Danica Pension og 
fortsætter: 

”Vores målsætning er at sikre de bedste afkast til vores kunder ved blandt andet at investere direkte i veldrev-
ne nordiske virksomheder. I den sammenhæng har vi en ambition om at investere et tocifret milliardbeløb over 
de kommende år, og her er Orifarm en oplagt investering. Orifarm er på en spændende rejse, og vores investe-
ring er med til at skabe fundamentet for den fortsatte vækst og udvikling af forretningen.” 

Investering skaber vækst i  Orifarm 

Orifarm har hovedsæde i Odense og beskæftiger knap 1.000 personer. Virksomheden blev grundlagt i 1994 
og har produktionsfaciliteter i Tjekkiet. Der er tale om en familieejet virksomhed med mangeårig erfaring inden-
for sundhedsområdet. 

”Vores strategi er at styrke Orifarms i forvejen attraktive position i markedet og udvide med nye produkter og 
markeder gennem vækst og opkøb. Investeringen fra Danica Pension gør det muligt for os at udvide vores ge-
neriske forretning med opkøbet af Growth House. Dermed får vi adgang til en utrolig spændende pipeline af nye 
produkter samt mulighed for at optimere vores eksisterende produktportefølje og skabe synergier i vores ge-
neriske forretning. Det er en meget attraktiv mulighed for Orifarm, og vi forventer derfor, at samarbejdet med 
Danica Pension vil bære frugt for os begge,” siger Hans Bøgh-Sørensen , CEO i Orifarm. 

KONTAKT 
Thomas Otto Rohold, chef for alternative investeringer i Danica Pension, telefon 29 61 03 76 

Hans Bøgh-Sørensen, CEO i Orifarm, telefon 29 74 27 10 

Britt Ambjørn Christiansen, seniorøkonom i Danica Pension, telefon 45 13 18 65 

Om Danica Pension 
Danica Pension er et af Nordens førende selskaber inden for pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer. Vores kunder tæller over 
13.000 virksomheder og 850.000 enkeltpersoner. Vi forvalter en samlet pensionsformue på omkring 350 mia. kroner.  

Om Orifarm 

Grundlagt i Danmark i 1994. Hovedsæde i Odense og produktion i Tjekkiet. Orifarm beskæftiger knap 1.000 personer, er Danmarks største leverandør af 
lægemidler og Nordens største parallelimportør af lægemidler. Orifarm har en årlig omsætning på 737 mio. EUR, opererer på syv markeder; Norden, 
Tyskland, Holland og Schweiz og parallelimporterer fra mere end 20 lande i EU. 

Om Growth House 

Growth House blev stiftet i 2007 med udvikling, produktion og salg af kopilægemidler. Growth House beskæftiger ca. 95 personer og omsatte i 
2014 for 149 mio. kr. 


