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Kas ir Olainfarm 1/2
Misija
Dibināts 1972. gadā, tas ir viens no vadošajiem
farmaceitiskajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas
Olainē vien nodarbina vairāk kā 1100 augsti
kvalificētus profesionālus darbiniekus;

Title

Ražo gan gatavās zāļu formas, gan arī aktīvās
farmaceitiskās vielas. Gatavās zāļu formas:
– Pārsvarā ir ar preču zīmi aizsargāti un
uzņēmumam vēsturiski piederīgi ģenēriskie
medikamenti;
– Gandrīz 90% no uzņēmumā ražotajām
gatavajām zāļu formām, tiek ražotas no pašu
sintezētām aktīvām vielām;

Subtitle with added

Ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs
vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar mūsu klientiem –
pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu
sasniegšanai mēs veidojam augstikvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu
darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa
organizācija un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana.

information

Vīzija
Kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā,

kura produkcija ir pazīstama un pieejama visā pasaulē.

Uzņēmumam pieder vairāki meitas uzņēmumi, tajā
skaitā, viens no lielākajiem aptieku tīkliem un vadošais
uztura bagātinātāju ražotājs Latvijā.
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Kas ir Olainfarm? 2/2

Title

Sertificēts pēc ES Labas ražošanas prakses, ASV
FDA, Austrālijas TGA, vides pārvaldības standarta ISO
14000 un citu kvalitātes sistēmu prasībām;

Uzņēmuma akciju kontrolpaketi 1997. gadā iegādājās
Valērijs Maligins, šobrīd viņa mantiniekiem pieder ap
70% uzņēmuma akciju, atlikušie 30% ir brīvā
apgrozībā esošas akcijas. Tirgus kapitalizācija šobrīd
svārstās ap 100 milj. eiro;

Subtitle with added
information

Uzņēmums ir stabili spējis nodemonstrēt realizācijas
apjomu izaugsmi ik gadu kopš 2002.gada, neskatoties
uz vietējām, reģionālām un globālām krīzēm.

6

Title
Produkti un tirgi
Subtitle with added
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Produkti
Uzņēmuma produktu portfelis ir labi diversificēts, ar galveno uzsvaru uz ar preču
zīmēm aizsargātiem, vēsturiski unikāliem vai uzņēmumā radītiem ģenēriskajiem
medikamentiem :
Kopā vairāk kā 50 medikamentu;
10 pārdotākie produkti veido ap 90% no uzņēmuma produktu realizācijas kopsummas.
Galvenie produkti:

Title
–
–
–
–

Neiromidin: Holinestearāzes inhibitors, neiromuskulārās transmisijas stimulants;
Noofen: nootrops trankvilizators;
Etacizin: antiaritmijas līdzeklis;
Furamag: viens no oriģinālajiem nitrofurantoīnu atvasinājumiem, antibakteriāls
līdzeklis urīnceļu ārstēšanai;
Adaptol: adaptogēns dienas trankvilizators.

Subtitle with added
information
–

Potenciālie bestselleri Memantīns un Meldonijs jau diezgan stabili ir 10 pārdotāko
produktu sarakstā;

Olainfarm produkti kopā veido ap 2/3 no grupas realizācijas apjoma.
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Tirgi

Title

Kopā gandrīz 50 valstis;
Joprojām vairāk kā 50% no realizācijas ir pārdošanas NVS tirgos, ko atbalsta
loģistikas un mārketinga sistēma, kurā kopumā darbojas aptuveni 400
darbinieki;

Subtitle with added

Pēdējā gada laikā Krievijas īpatsvars ir samazinājies, bet Latvijas īpatsvars ir
būtiski pieaudzis, kā rezultātā abu valstu īpatsvars kopējā realizācijā ir teju
identisks;

information

Pateicoties pastiprinātai klātbūtnei Baltkrievijā, šīs valsts īpatsvars ir pieaudzis
līdz 12%;
Tā kā šajā gadā PASS pārdošanas ir būtiski samazinājušās, arī Nīderlandes
īpatsvars kopējā realizācijā ir ievērojami krities.
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Realizācija lielākajos tirgos

Title

Krievija: neliels apjomu kritums bija jau iepriekš plānots, pamatojoties uz
prognozēm par Krievijas rubļa kursu un tā ietekmi uz pirktspēju, arī tuvākajos
gados sagaidāms ne vairāk kā minimāls apjomu pieaugums;
Realizācijas apjomi Latvijā strauji pieauga pēc meitas uzņēmumu iegādes
sākuma 2011.gadā, un piecu gadu laikā tas ir vairāk kā divkāršojies. Arī
tuvākajos gados ir sagaidāmi labi pieauguma tempi;

Subtitle with added
information

Labs pieaugums Baltkrievijā, kur realizācija divkāršojusies trīs gadu laikā, cita
starpā, pateicoties vietējā ražotāja iegādei, kas palīdz pārvarēt dažādus
protekcionistiskus ierobežojumus. Arī tuvākajos gados ir sagaidāms labs
pieauguma temps;
Ukraina: septiņu gadu laikā praktiski bez pieauguma, ar milzīgām apjomu
svārstībām. Apjomi ļoti atkarīgi no vietējās ekonomiskās un politiskās
situācijas.
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Title
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Lielākie meitas uzņēmumi
Kopš 2011.gada, lai efektīvāk izmantotu administratīvos resursus, diversificētu tirgus, nostiprinātos
tajos, uzņēmums ir iegādājies vairākus meitas uzņēmumus;

Title

«Silvanols» ir lielākais Latvijas uztura bagātinātāju ražotājs, sagaidāms, ka šogad tā realziācijas
apjoms pārsniegs 6 miljonus eiro, un neto peļņa pārsniegs 0.5 miljonus eiro;
«Latvijas aptieka» ir viens no lielākajiem aptieku tīkliem Latvijā ar 70 tirdzniecības vietām visā valstī.
Sagaidāms, ka tā realizācijas apjoms šajā gadā pārsniegs 23 miljonus eiro, un kopā ar
vairumtirdzniecības operācijām tā neto peļņa pārsniegs 1 miljonu eiro;

Subtitle with added
information

«Tonus Elast» ir lielākais elastīgo un kompresijas medicīnisko izstrādājumu ražotājs Baltijā, kura
kombinētais realizācijas apjoms šigad pārsniegs 10 miljonus eiro. Tā kā šogad uzņēmums veic
būtiskus ieguldījumus mārketingā, peļņa nav sagaidāma;
«NPK Biotest» ir Baltkrievijā bāzēts zāļu tēju fasēšanas uzņēmums, kurš uzsācis arī Olainfarm
ražoto produktu fasēšanu Baltkrievijas tirgum. Sagaidāms, ka šogad uzņēmuma apgrozījums varētu
sasniegt 2.5 miljonus eiro un tam varētu būt neliela peļņa;
«Diamed» un «Olainmed», Rīgā un Olainē bāzēti veselības aprūpres pakalpojumu uzņēmumi.
Sagaidāmais apgrozījums šogad ir ap 2.6 miljoni eiro, ar iespējamu nelielu peļņu.
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Realizācijas apjoms

Title

Saskaņā ar provizoriskajiem datiem – neliels pieaugums;
9 mēnešos ap 90 miljoniem 10 mēnešos vairāk kā 100 miljoni;

Aptieku realizācija : 17,2 milj. bruto, 7,7 milj neto (9 mēneši);

Subtitle with added

Silvanola realizācija : 4,1 milj. bruto, 3 milj neto (9 mēneši);
Tonus Elast un Elast Medical realizācija 7,1 milj. (9 mēneši).

information
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Peļņa

Title

Gada neto peļņa jau vairākus gadus stabili virs 10 miljoniem eiro;
Saskaņā ar provizoriskajie rezultātiem 6 mēnešos nopelnīti 5,8 miljoni eiro,
kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada 6 mēnešiem ir pieaugums par 1%;
Lai arī mazāk, tomēr arī šo gadu ietekmē valūtu zaudējumi un uzkrājumi;

Subtitle with added

Neliela pozitīva ietekme arī no izmaiņām Latvijas nodokļu likumdošanā.

information
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Pēdējā laika notikumi

Ārkārtas pilsapulce 4. septembrī
Sasaukta, lai izdarītu izmaiņas statūtos;
Negaidīti nomainīti 60% padomes locekļu;
Lai arī Padomes nomaiņas kārtība neatbilda korporatīvās pārvaldības standartiem, jaunā Padome diezgan
strauji ķērās pie korporatīvās pārvaldības un caurspīdīguma standartu uzlabošanas;
2018.gada 22.novembra ārkārtas akcionāru pilnsapulce nobalsoja, par iepriekš veikto izmaiņu atstāšanu
spēkā.

Padome
Ievēlēta uz piecu gadu termiņu;
Padomes locekļi

-

Pāvels Rebenoks– Priekšsēdētājs;
Irīna Maligina – Priekšsēdētāja vietniece;
Martins Krieķis
Daina Sirlaka
Signe Baldere – Sildedze – atkāpusies no amata
Kopējā padomes atlīdzība palielināta līdz 70,000 EUR mēnesī.

Padomes vadība

Pāvels Rebenoks cita starpā iepriekš bijis PricewaterhouseCoopers
juridiskās daļas vadītājs, Latvijas Ministru prezidenta un Finanšu
ministra padomnieks.
Irīna Maligina ir SIA Olmafarm valdes locekle, SIA Olmafarm
pieder vairāk kā 42% no AS Olainfarm akcijām;
Maliginas kundze pēdējo piecu gadu laikā ir ieņēmusi
vairākus amatus Olainfarm grupā.

Atsevišķi jaunās padomes veiktie darbi
Padomnieka statusā ir piesaistīts iepriekšējās Padomes atbrīvotais valdes loceklis Salvis Lapiņš, lai palīdzētu uzņēmumam risināt vairākus
jautājumus, kas saistīti ar attiecībām ar investoriem un finanšu sektoru, kā arī ar uzņēmuma korporatīvo caurspīdīgumu kopumā. Šajā
jomā Lapiņa k-gam ir vairāk kā 20 gadu pieredze;
Bijušais SEB Latvija vadītājs Ainārs Ozols padomnieka statusā ir lūgts palīdzēt uzņēmumam novērtēt pastāvošo korporatīvās pārvaldības
praksi un ieteikt uzlabojumus tajā. Cita starpā sagaidāms, ka Ozola kungs piedāvās arī savu redzējumu par uzņēmuma ilgtermiņa
dividenžu politiku;
Ir atsākti visi iepriekš praktizētie investoru attiecību pasākumi, ieskaitot ikgadējās Baltijas un Ziemeļvalstu investoru vizītes;
Ir atsāktas sarunas ar rietumeiropā bāzētu elastīgo medicīnas ierīču ražotāju par tā iegādi. Iespējamā darījuma kopsumma nepārsniegs 2
miljonus eiro, un tā noslēgšanas gadījumā ir sagaidāms arī Tonus Elast produkcijas noieta pieaugums dažās rietumeiropas valstīs;
Veterinārā medicīna ir identificēta, kā viena no potenciāli attīstāmajām jomām, ir uzsākta attiecīgā situācijas izpēte.
Jaunā padome ir skaidri noteikusi, ka privātās un citas Valērija Maligina mantinieku vai citu Olainfarm akcionāru saistības ir tikai un vienīgi
šādu akcionāru vai mantinieku saistības un Olainfarm nedrīkst nekādā veidā tikt iesaistīts šādu saistību kārtošanā.
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