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Pressemeddelelse, Roskilde 30. november 2012: 
 
Nycomed Danmark bliver til Takeda Pharma 
 
Fredag 30. november 2012 skifter Nycomed Danmark navn til Takeda Pharma. Det nye fælles 
navn er et vigtigt skridt i virksomhedens strategi om at integrere de to lægemiddelvirksomheder. 
 
Da Takeda overtog Nycomed i oktober 2011, blev verdens 12. største lægemiddelfirma skabt med 
selskaber i mere end 70 lande og med en særlig styrke i Asien, Nordamerika, Europa og 
vækstmarkederne Latinamerika, Rusland og Kina. I dag, fredag 30. november 2012, tager man i 
Danmark skridtet fuldt ud og skifter navn til Takeda Pharma. 
 
”Ved at lægge de to virksomheder sammen når Takeda Pharma sine mål om at bygge et stærkere 
lægemiddelfirma i Danmark og internationalt. Et firma, som stræber efter at møde og opfylde 
behovene blandt kunder, leverandører, samarbejdspartnere og patienter, ved at tilbyde et bredt udbud 
af produkter og lancere en række nye innovative behandlinger i de kommende år”, siger adm. direktør 
Ghita Astrup, Takeda Pharma. 
 
I Danmark har Takeda Pharma ca. 560 medarbejdere, der løfter opgaven som en markant leverandør af 
håndkøbsmedicin, receptpligtig medicin og apoteksforbeholdte mærkevarer i Danmark. Cirka hver 5. 
pakning, der udleveres på et dansk apotek, kommer fra Takeda Pharma. Firmaets danske hovedkontor 
er placeret i Roskilde, mens den danske produktionsenhed for tabletter ligger i Hobro. 
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
Ghita Astrup, adm. direktør for Takeda Pharma A/S, tlf. 46 77 11 11 
 
www.takeda.com 
www.takeda.dk  
 
Fakta om Takeda Pharma: 

• Takeda Pharma er verdens 12. største lægemiddelfirma på verdensplan, målt i globalt salg af 
receptpligtige lægemidler. 

• I Danmark har Takeda Pharma ca. 560 medarbejdere på hovedkontoret i Roskilde og i 
produktionsenheden i Hobro. 

• I Danmark er Takeda Pharma kendt for produkter som Kodimagnyl, Ipren og Zymelin samt en 
lang række andre lægemidler. 

• Fra Takedas pipeline af innovative lægemidler vil to produkter lanceres inden udgangen af 
2012. Det ene er et intravenøst jernpræparat til behandling af jernmangelanæmi hos voksne 
med kronisk nyreinsufficiens (CKD). Det andet er et biologisk lægemiddel som specifikt 
rammer kræftceller hos patienter med specielle former for lymfekræft. 
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