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  Selskabsmeddelelse 
 

 

Dr. Deborah Dunsire bliver ny administrerende direktør for Lundbeck  

 

Valby, Denmark, 2. juli 2018 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at bestyrelsen har 

udnævnt Dr. Deborah Dunsire som ny administrerende direktør for Lundbeck. Dr. Deborah Dunsire 

tiltræder sin nye stilling den 1. september 2018.  

 

Deborah Dunsire (56 år) er uddannet læge og er en erfaren CEO, med mere end 30 års klinisk, kommerciel 

og international ledelseserfaring fra biotek- og medicinalindustrien, primært inden for onkologi og CNS-

området, og har således en bred videnskabelig og forretningsmæssig erfaring. Hendes omfangsrige 

professionelle og ledelsesmæssige erfaring omfatter stillinger som administrerende direktør i henholdsvis 

XTuit Pharmaceuticals, Inc., FORUM Pharmaceuticals Inc. og Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

 

“Det er mig en stor fornøjelse at kunne meddele, at Deborah Dunsire tiltræder som administrerende direktør 

for Lundbeck, udtaler Lars Rasmussen, Lundbecks bestyrelsesformand. ”Hun kommer med en enestående 

og succesfuld R&D og kommerciel erfaring, inklusive en robust viden og erfaring inden for neurovidenskab. 

Hun er en erfaren og meget passioneret leder og har de rette kvalifikationer til at bringe Lundbeck ind i en 

ny æra som global leder inden for psykiatriske og neurologiske sygdomme.  

 

Deborah Dunsire har boet i USA siden 1994, og er opvokset i Sydafrika, hvor hun i 1985 blev uddannet på 

University of the Witwatersrand, Johannesburg. I forbindelse med sin nye stilling planlægger Deborah 

Dunsire at bosætte sig i Danmark. 

 

"Lundbeck skiller sig ud som et globalt selskab med en stolt historie med innovation inden for 

neurovidenskab, som er kendt som et af de mest komplekse farmaceutiske forskningsområder,” siger Dr. 

Deborah Dunsire og fortsætter "jeg glæder mig meget til at bruge min erfaring til at være med til at sikre en 

endnu stærkere og lysere fremtid for Lundbeck, patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere og 

aktionærer.”  

 

Fra og med den 1. september 2018 vil Anders Götzsche, konstitueret administrerende direktør og 

koncernfinansdirektør i Lundbeck, genoptage sin stilling som koncernfinansdirektør i selskabet.  

 

"Anders har beklædt posten som konstitueret administrerende direktør siden november 2017 og har 

sammen med den øvrige direktion gjort et fremragende stykke arbejde med at fortsætte den meget positive 

udvikling, som Lundbeck er inde i”, siger Lars Rasmussen, Lundbecks bestyrelsesformand. “Bestyrelsen 

vil gerne udtrykke vores taknemmelighed for et veludført arbejde og ser frem til, at Lundbeck vil forsætte 

sin positive udvikling under den nye ledelse.” 

 

 

 

 



 

 

 
2. juli 2018 Selskabsmeddelelse nr. 649 side 2 af 3 

 

Dr. Deborah Dunsire’s professionelle karriere 

 

Årstal Selskab/stilling Sted 

2017 - 2018 XTUIT PHARMACEUTICALS     

Administrerende direktør & medlem af bestyrelsen 

USA 

2016 - 2017 SOUTHERN CROSS BIOTECH CONSULTING 

Stifter 

USA 

2013 - 2016 FORUM PHARMACEUTICALS (tidligere EnVivo Pharmaceuticals) 

Administrerende direktør & medlem af bestyrelsen 

USA 

2008 - 2013 MILLENNIUM - THE TAKEDA ONCOLOGY COMPANY 

Administrerende direktør & medlem af bestyrelsen 

USA 

2010 - 2013 TAKEDA PHARMACEUTICALS 

Medlem af bestyrelsen 

Japan 

2005 - 2008 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS (opkøbt af Takeda i 2008) 

Administrerende direktør 

USA 

1996 - 2005 NOVARTIS PHARMACEUTICALS USA 

1988 - 1996 SANDOZ (fusioneret med Ciba-Geigy og blev til Novartis i 1996) USA, Schweiz og 

Sydafrika 

1986 - 1988 PRIVATPRAKTISERENDE LÆGE & NATIONAL EMERGENCY MEDICAL 

SERVICES 

Sydafrika 

Bestyrelsesposter: 

2018 -  ALEXION PHARMACEUTICALS (NASDAQ: ALXN) 

Bestyrelsesmedlem 

USA 

2017 -  ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL (NASDAQ: RARE) 

Bestyrelsesmedlem 

USA 

 

 

 

Lundbeck kontakt 

Investorer: Presse:  

  
Palle Holm Olesen Mads Kronborg 

Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef 

palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com 

+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00 

 

 

Om Lundbeck 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i 

psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i 

neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og 

Alzheimers sygdom. 

 

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til 

produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den 
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sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter Danmark, 

Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. DKK 17,2 mia. i 2017 (EUR 2,3 mia. eller USD 2,6 mia.). 

 

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter 

@Lundbeck. 
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