
  

 

 

Olainfarm 
 

CEO Meets Investors 

 Rīga  
 2015.gada 

oktobris 



 

Galvenie fakti 



Kas ir Olainfarm? (I) 

• 1972.gadā dibinātais Olainfarm ir vadošais 

farmaceitisko un ķīmisko produktu ražotājs 

Baltijas valstīs, kas Latvijā vien nodarbina 

vairāk kā 1000, tajā skaitā augsti kvalificētus 

darbiniekus; 

 

• Ražojam gan gatavās zāles, gan arī aktīvos 

farmaceitiskos ingredientus (AFI): 

– Pārsvarā ar preču zīmēm aizsargātus, 

pašu uzņēmumā attīstītus nu jau 

ģenēriskos preparātus; 

– Ap 90% no pārdotajiem 

medikamentiem tiek ražoti no pašu 

sagatavotajiem (AFI);  

 

• Mātes uzņēmums vienam no lielākajiem 

Latvijas aptieku tīkliem un vadošajam 

Latvijas uztura bagātinātāju ražotājam.  

 

Misija 

Vīzija 

Ražot uzticamus, efektīvus augstas kvalitātes 

medikamentus visai pasaulei videi draudzīgā 

veidā un godīgā sadarbībā ar klientiem un 

citiem partneriem. 

Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu 

un ķīmiski-farmaceitisko produktu ražotāju 

Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un 

pieejama visā pasaulē. 



Kas ir Olainfarm? (II) 

 

• Sertificēts atbilstoši ES Labas ražošanas 

prakses (GMP), ASV Pārtikas un 

medikamentu administrācijas (FDA), 

Austrālijas Terapeitisko preču 

administrācijas (TGA) un citu valstu 

prasībām, ieviests arī ISO 14001 vides 

pārvaldības standarts 

 

• 1997.gadā uzņēmumu privatizēja Valērijs 

Maligins, kuram tieši un netieši šobrīd 

pieder ap 70% akciju.  Pārējie 30% atrodas 

brīvā apgrozībā. Tirgus kapitalizācija šobrīd 

ap 100 milj. EUR; 

 

• Uzņēmums ir spējis uzrādīt stabilu 

realizācijas pieaugumu kopš 2002.gada, 

neatkarīgi no lokālām, reģionālām vai 

globālām krīzēm. 

 

 

 



 

Olainfarm ir grupa  



 

Silvanols 
• 2014. gadā Olainfarm iegādājās SIA «Silvanols» 

daļu kontrolpaketi. SIA «Silvanols» ir vadošais 

Latvijas uztura bagātinātāju ražotājs un 3.lielākais 

farmācijas ražotājs; 

 

• «Silvanolam» ir 20 gadu pieredze inovatīvu, uz 

dabiskām izejvielām balstītu uztura bagātinātāju, 

medikamentu un medicīnisko ierīču izstrādē un 

ražošanā; 

 

• Tā produktu portfelis sastāv no gandrīz 70 dažādu 

formu produktiem, ieskaitot kapsulas, gēlus, sīrupus, 

ziedes, pilienus, tabletes, balzāmus un aerosolus; 

 

• Silvanols eksportē savu produkciju uz 10 Eiropas un 

Āzijas valstīm, sagaidāms, ka sadarbībā ar 

«Olainfarm» valstu skaits un eksporta apjoms būtiski 

palielināsies. 

 

• Paredzamais realizācijas apjoms 2015.gadā ap 3.6 

miljoniem eiro.  
 

 
 



  

 

Latvijas Aptieka 

• Lai nostiprinātu pozīcijas Latvijas tirgū, 

2011.gadā «Olainfarm» uzsāka savu aptieku 

tīkla veidošanu Latvijā;  

 

• «Latvijas Aptieka» šobrīd ir 4.lielākais aptieku 

tīkls Latvijā; 

 

• Šobrīd visā Latvijā darbojas 60 aptiekas un no 

skaits turpina pieaugt; 

 

• Paredzamais realizācijas apjoms 2015.gadā ir 

15 miljoni eiro, ko kuriem par aptuveni 8 

miljoniem eiro palielināsies grupas 

konsolidētās realizācijas apjoms; 

 

• Tuvākajā laikā nav paredzēts aptieku biznesu 

izvērst arī ārpus Latvijas. 
 

 
 



 

Olainfarm pārdod  



 

Produkti 
• Produktu portfelis ir labi diversificēts, 

galvenais uzsvars tajā tiek likts uz ar preču 

zīmi aizsargātiem ģenēriskajiem 

medikamentiem, kas savulaik izstrādāti pašā 

uzņēmumā: 

 
• Kopā vairāk kā 70 nosaukumu; 

• 10 pārdotākie produkti kopā veido ap 90% no 

kopējās realizācijas. 

 

• Galvenie produkti: 

 
• Neiromidin: holinestearāzes inhibitors, 

neiromuskulārās transmisijas stimulators; 

• PASS – prettuberkulozes līdzeklis, plaši pieprasīts 

PVO programmu ietvaros; 

• Noofen: nootropisks dienas trankvilizators;  

• Etacizīns: Antiaritmisks līdzeklis; 

• Furamag: antibakteriāls līdzeklis ar niecīgu 

rezistenci; 

• Adaptol: adaptogēns dienas trankvilizators. 

 
 

 
 

 



 

Tirgi 
 

• Aptuveni ½ veido realizācija NVS valstīs; 

būtisks samazinājums no 2/3 pirms 

gada; 

 

• Latvijas īpatsvars pēdējā laikā būtiski 

pieaudzis pateicoties aptiekām un 

«Silvanolam»; 

 

• Diezgan lielā Nīderlandes galvenokārt 

daļa ietver sevī PASS realizāciju PVO; 

 

 
 

 



  

 

Olainfarm iekaro 



 

Visi tirgi 
 

• Šī gada laikā «Olainfarm» produkcija ir 

realizēta vairāk kā 40 valstīs; 

 

• Realizācijas apjomi vairākās no tām, 

piemēram Centrālāzijas valstīs, īsā laikā 

ir pieauguši ļoti ievērojami; 

 

• Tas, ka «Olainfarm» ražo gan 

medikamentus, gan ķīmiskos produktus 

un AFI, paver iespējas iekļūt citādi ļoti 

protekcionistiskos tirgos, kā 

Rietumeiropas valstis un vairākas Āzijas 

valstis.  

  

 

 

 

 
 

 



 

Skatāmies vēl tālāk 
 

• Visai lielā atkarība no NVS valstīm, tajā 

skaitā no Krievijas un Ukrainas, liek 

vadībai meklēt vēl lielāku noieta tirgu vai 

produktu diversifikāciju; 

 

• Tirgus diversifikācija farmācijas nozarē ir 

visai ilgs un sīki regulēts process, jo 

katrā valstī ir nepieciešama sava 

medikamentu reģistrācija un tās prasības 

var būt visai atšķirīgas;  

 

• Pēdējā laikā ir veiktas produktu 

reģistrācijas vairākās mums eksotiskās 

valstīs, kā Peru un Butāna, noris darbs 

arī pie reģistrācijas citās valstīs;    

 

• Šajā kontekstā ir uzsākta arī Āfrikas 

izpēte.  

 

 

 
 

 



 

Olainfarm ir uzmanīgs 



 

Ukraina 
• Parasti 2.vai 3.lielākais noieta tirgus; 

 

• «Olainfarm» ir pārstāvēts Ukrainā kopš 90to gadu beigām; 

 

• Birokrātiski importa šķēršļi radīja nepamatoti lielu eksportu uz Ukrainu 201.un 2012.gadā; 

 

• Realizācija tiek veikta vienam ekskluzīvam partnerim; 

 

• Realizācija tiek veikta eiro, tālāka pārdošana notiek grivnās ar īsu norēķinu laiku.  Iespēja 

iegādāties valūtu ir apgrūtināta un pēdējo gadu laikā būtiski ierobežo realizācijas iespējas; 

 

• Mārketinga ziņā valsts ir gandrīz pilnībā noklāta; 

 
 

 
 



 

Krievija 
• Vēsturiski lielākais noieta tirgus ; 

 

• Īpatsvars samazinājies no 80% 90to gadu 

beigās; 

 

• Pārstāvniecība izveidota tūlīt pēc privatizācijas; 

 

• Vairumtirgotājus būtiski ietekmē sankcijas pret 

lielākajām Krievijas bankām; 

 

• Kopš 2008.gada mārketinga pasākumus veic 

Trade Technologies, un nesen sasniegtais 48% 

īpatsvars ir saistāms ar viņu darbību; 

 

• Realizācija notiek rubļos, taču valūtas riski pēc 

iespējas tiek iecenoti; 

 

• Pakāpenisks Krievijas īpatsvara samazinājums 

ir panākts pateicoties uzņēmumu iegādēm un ļoti 

labiem panākumiem citās valstīs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olainfarm ražo 



 

Profit of 3rd Quarter  Esošā ražotne 

• Paši veicam ķīmisko sintēzi, ražojam 
tabletes, kapsulas un dozētos pulverus; 
 

• Līdz nesenai pagātnei ķīmiskās ražotnes 
jauda bija ap 200 tonnām gadā, gatavo 
vienību jauda ap 1 mlrjd.vienību gadā; 
 

• Nesen veiktās investīcijas 10 milj. eiro 
apmērā mazo sēriju ražotnē un jaunā 
nitrofurānu ražošanas iecirknī ir būtiski 
palielinājušas kopējās rūpnīcas jaudas; 
 

• Vēl ap 2 milj.eiro ir ieguldīti sintēzes shēmu 
attīstībā, kas ļauj būtiski palielināt Noofen, 
Fenkarol un Bikarfen sintēzes jaudas. 

 
 

 



 

Turpmākie uzlabojumi 

• 2013.gada maijā Latvijas valdība apstiprināja UIN 
atlaidi AS «Olainfarm», ja tā 5 gadu laikā īstenos  33 
milj. eiro vērtu investīciju programmu; 
 

• Kopā ar citām nepieciešamajām investīcijām, 5 
gadu laikā sākotnēji «Olainfarm» plānoja ieguldīt 40 
milj. eiro, bet mainoties ģeopolitiskajai situācijai, 
kopējā investīciju programma tika samazināta līdz 
36 milj eiro.; 

 
• Mazo sēriju, nitrofurānu un Noofen sintēzes iecirkņu 

investīcijas ir veiktas, par kopējo summu ap 13 milj. 
eiro; 
 

• Atlikušās investīciju programmas galvenie elementi 
ir:  

– Adaptol, Etacizīna,  PASS un ķīmiskie produkti; 
– Energoefektivitātes paaugstināšana, ar īpašu 

uzsvaru uz dzesēšanas sistēmām; 
– Notekūdeņu attīrīšana; 
– Kvalitātes nodrošināšanas un pētnieciskās 

jaudas. 
 

 
 
 

 



 

Olainfarm ir labi pārvaldīts 



 

Korporatīvā pārvaldība 

• «Olainfarm» uztur augstus korporatīvās pārvaldības 
standartus, kas ir vairākkārt atzinīgi novērtēti; 
 

• Tam ir neatkarīga Padome, kas sastāv no 5 
farmācijas mārketingā, regulējošās prasībās, 
finansēs un administratīvajos jautājumos 
pieredzējušiem locekļiem.  Padomi vada Dr. 
Valentīna Andrējeva; 
 

• Valde sastāv no 5 locekļiem, katram no tiem ir 
vismaz 10 gadu attiecīgās jomas pieredze 
ražošanas, finanšu, mārketinga, pārdošanas un 
investoru attiecību jautājumos, Valdi vada Dr. 
Valērijs Maligins;  
 

• Neatkarīgo Revīzijas komisiju vada Viesturs 
Gurtlavs.  
 

 

 
 

 



 

Olainfarm aug 



Realizācija 
 

• Abi ceturkšņi visai veiksmīgi, pieaugums 

salīdzinoši neliels dēļ ļoti veiksmīgā 

2014.gada 2.ceturkšņa; 

 

• Pieaugums sasniegts, neskatoties uz 

nestabilo situāciju Ukrainā un Krievijā, kas 

abi ir uzņēmumam svarīgi noieta tirgi; 

 

• Realizācijas pieaugums ap 3% pusgadā un 

virs 4% 9 mēnešos; 

 

• Diezgan precīzi tiek ievērots gadam 

noteiktais realizācijas plāns 100 miljonu eiro 

apmērā ; 

 

• Realizācijas pieauguma nodrošināšanai 

būtiska ietekme ir mārketinga pasākumiem, 

kam tiek veltīti līdz 25% no apgrozījuma.  

 

 

 

 

 

 



Peļņa 
 

• Pirmā ceturkšņa rekordpeļņa tika sasniegta 

pateicoties pozitīvām Krievijas rubļa 

svārstībām, kas to palielināja par 2,5 

miljoniem eiro; 

 

• Otrajā ceturksnī, pat pēc uzkrājumiem 

sagaidāmajiem valūtas zaudējumiem 

iespējamajam nesamaksas riskam 1 miljona 

eiro apmērā, ir sasniegta 2,6 miljonu liela 

peļņa.; 

 

• Gada pieaugums 4%; 

 

• 6 mēnešu laikā ir sasniegti 62% no visam 

gadam paredzētās 15 miljonu eiro lielās 

peļņas. 

 

 

  
 

 



 

Olainfarm pēta 



 

Pētniecība 

 

• Pētniecības un attīstības pasākumi galvenokārt 

tiek fokusēti šādās jomās : 

 

– Sintēzes izstrāde un uzlabošana; 

– Zināmo molekulu optisko izomēru sintēzes 

izstrāde; 

– Daudzsološu esošo molekulu kombināciju 

konstatācija; 

– Jaunu indikāciju izpēte esošajiem vai 

saistītajiem produktiem. 

 

 

 

 

 



 

Attīstība  

 
 

• Dažādos R&D pasākumos ir iesaistīti gandrīz 

100 darbinieki, vidēji attīstībai «Olainfarm» 

tērē no 5 līdz 10% no apgrozījuma; 

 

• Pēckomercializācijas pētījumi un testi arī ir 

svarīgs R&D elements, šādi pētījumi tiek 

pastāvīgi veikti ar jau pārdošanā esošajiem 

«Olainfarm» produktiem. 

 

 

 

 



 

Olainfarm kotējas 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Olainfarm biržā 

2015 YTD: 

OLF1R – 19.1% 

OMXR – 39.8% 

 

 

• Kotējas kopš privatizācijas 1997. gadā; 

 

• Kopš 2006 gada ir Oficiālā saraksta emitents; 

 

• Pat vairāk par 50% no NasdaqRiga kapitāla 

vērtspapīru apgrozījuma tiek nodrošināti ar 

«Olainfarm» akcijām, ir pārliecinoši likvidākais 

kapitāla vērtspapīrs Rīgā; 

 

• Šobrīd ap 1000 akcionāriem, ap 80% Latvijas 

rezidenti, 14% Igaunijas rezidenti, 3% ASV 

rezidenti.  

 

• Līdz «Ventspils Nafta» atpirkšanas sagaidēm, 

OLF1R izteikti ienesīgāks par OMX Riga 

indeksu. 

 

 

 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Akcijas cena 3 gadu laikā 



 

Olainfarm nodarbina 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Darbinieki un atalgojums 

 
 

• Tikai Olainē vien strādā vairāk kā 1000 

darbinieku; 

 

• Kopā ar «Silvanolu», «Latvijas Aptieku», 

pārstāvniecībām un apkalpojošiem 

uzņēmumiem, «Olainfarm» dod darbu aptuveni 

2000 cilvēku desmit valstīs; 

 

• Vidējais atalgojums augstāks ka citās 

salīdzināmās grupās; 

 

• Esam atzīti par 25 visiekārojamāko darba devēju 

Baltijā.  

 

 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Ražīgums 



 

Olainfarm ir atbildīgs 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Atbildība par vidi 

 
 

• Tā kā «Olainfarm» ir arī ķīmiskās ražošanas uzņēmums, īsi pēc privatizācijas tika 

nolemts būtiski izmainīt attieksmi pret vides jautājumiem; 

 

• Tā rezultātā 2001.gadā tika saņemts ISO: 14 000 vides pārvaldības standarta 

atbilstības sertifikāts.  Šis sertifikāts joprojām tiek uzturēts spēkā; 

 

• Arī pēdējos gados turpinās darbs pie aizvien augstāku vides standartu 

ievērošanas: tiek paaugstināta ēku energoefektivitāte, uzlabots apgaismojums, 

ar koģenerācijas palīdzību tiek vienlaicīgi ražots gan siltums, gan elektriskā 

enerģija;  

 

• Vidēja termiņa investīciju programmā arī ir paredzētas vairākas ar vides 

pārvaldību saistītas pozīcijas, kā notekūdeņu attīrīšana, efektīvāka dzesētāju 

izmantošana, u.c..  

 

 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Sociālā atbildība 

 
 

• «Olainfarma» darba koplīgums un sadarbība ar arodorganizāciju tiek uzskatīta par 

labu piemēru godīgai darba devēja un darba ņēmēja sadarbībai; 

 

• «Olainfarm» ir pārliecinoši lielākais nodokļu maksātājs Olaines novada budžetām kopā 

2014 gadā nodokļos ir samaksāti vairāk kā 10 miljoni eiro; 

 

• «Olainfarm» ir SOS Bērnu ciematu atbalstītājs, atbalsta vairākus kultūras un sporta 

notikumus, gan lokāli, gan Latvijas mērogā; 

 

• Mēs atbalstām vairākas stipendiju programmas, ļaujot desmitiem talantīgu studentu 

veiksmīgi pabeigt studijas ar mazākiem finanšu satricinājumiem.  

 



 

Olainfarm lepojas 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Novērtējums 

 
 

• Pēdējo piecu gadu laikā «Olainfarm» ir 

saņēmis vairākus desmitus apbalvojumu, 

kas skar gandrīz visas tā darbības jomas, 

to skaitā: 

 

– Eksporta čempions; 

– Trīskārtējs Korporatīvās izcilības balvas 

saņēmējs; 

– Labākais LBAS sadarbības partneris; 

– Labākās investoru attiecības Latvijā; 

– Lielākais uzņēmuma vērtības 

pieaugums; 

– Labākais farmācijas uzņēmums;  

 

– ..un daudz citu apbalvojumu. 

 



 

Olainfarm ir atvērts 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Nosakām standartus 

 
 

• Ikmēneša informācija par realizācijas apjomiem; 

 

• Ceturkšņa vebināri par publicētajiem pārskatiem un īpašu kāda jautājuma analīzi; 

 

• Ikgadēji Baltijas un Skandināvijas investoru apmeklējumi; 

 

• Tuvākajā laikā sagaidāmas arī jaunas IA inovācijas.  

 

 



 

Olainfarm iet tālāk 



Price 2010 2011 2012 2013 2014 

Open 1.323 3.146 3.554 5.208 7.100 

High 3.088 4.980 5.279 7.669 8.300 

Low 1.238 2.789 3.550 5.208 5.990 

Last 3.088 3.493 5.250 7.057 6.900 

Traded 
volume 

2,581,281 1,659,058 1,220,671 1,357,827 951,442 

Turnover, 
million 

4.39 EUR 6.10 EUR 5.23 EUR 9.00 EUR 6.95 EUR 

Capitalisatio
n, million 

43.49 EUR 49.20 EUR 73.95 EUR 99.40 EUR 97.19 EUR 

Drīzumā… 

 
 

• Pēc ierastā 25-45% pieauguma 5% pieaugums šķiet kā stagnācija, tādēļ jo īpašs 

uzsvars uz: 

 
– «Silvanola» darbības aktivizēšanu jaunos tirgos; 

 

– Esošo produktu reģistrāciju jaunos tirgos, īpaši lielas cerības uz ieeju Turcijas tirgū tuvāko divu gadu laikā; 

 

– Jaunu uzņēmumu iegādi farmācijas nozarē un farmācijai tuvās nozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.   

 
 

 

 



` 

 

Salvis Lapiņš, Valdes loceklis, 

Investoru attiecību speciālists 

e-pasts: Salvis.Lapins@olainfarm.lv 

Paldies! 


