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Selskabsmeddelelse

Ændringer i Lundbecks koncernledelse
Valby, Denmark, 30. oktober 2017 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort ændringer i
selskabets koncernledelse (Executive Management).
Efter Kåre Schultz’ (administrerende direktør) og Staffan Schübergs (Chief Commercial Officer)
opsigelser, offentliggjort den 11. september i år, har bestyrelsen besluttet, at Anders Götzsche (EVP &
CFO) per 1. november 2017 overtager den daglige ledelse af Lundbeck som konstitueret administrerende
direktør, indtil en ny administrerende direktør er fundet. Både Kåre Schultz og Staffan Schüberg vil have
deres sidste dag i Lundbeck den 31. oktober.
Samtidig vil Lundbecks nuværende direktør for det nordamerikanske marked, Peter Anastasiou, indtræde
i koncernledelsen hvor han bibeholder sit nuværende ansvarsområde for Commercial Operations i
Nordamerika. Jacob Tolstrup (EVP, Corporate Functions), der allerede er medlem af koncernledelsen, vil
få ansvaret for Commercial Operations i Europa, International Markets, Global Marketing og Corporate
Business Development.
”Lundbeck står stærkt med udsigt til gode finansielle resultater de kommende år. Jeg er glad for, at vi har
fundet en rigtig god intern løsning for ledelsen af Commercial Operations, der giver os mulighed for at
videreføre de flotte resultater vi har opnået,” siger Lars Rasmussen, Formand for Lundbecks bestyrelse,
og fortsætter “Bestyrelsen er taknemmelig for de resultater, som Kåre og Staffan har opnået. Sammen
med resten af koncernledelsen har de været medvirkende til at bringe Lundbeck ind i en ny epoke. På
vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke dem for deres indsats og ønske dem alt godt i deres fremtidige
virke. Vi vil nu fortsætte søgningen efter en ny administrerende direktør for Lundbeck”.
Med disse ændringer ser Lundbecks direktion således ud:
•

Anders Götzsche, konstitueret adm. direktør, Executive Vice President & CFO

•

Peter Anastasiou, Executive Vice President, North America

•

Lars Bang, Executive Vice President, Supply Operations & Engineering

•

Anders Gersel Pedersen, Executive Vice President, R&D

•

Jacob Tolstrup, Executive Vice President, Commercial Operations

Peter Anastasiou er President North America med ansvaret for USA og Canada. Peter Anastasiou har
været ansat i Lundbeck siden 2009 og har siden januar 2016 været direktør for Lundbeck USA, hvor han
har haft det fulde ansvar for den amerikanske værdikæde, herunder alle kommercielle, udviklings- og
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forretningsmæssige aktiviteter. Tidligere var han Chief Commercial Officer for det amerikanske marked
med ansvar for Commercial Operations i selskabets Psykiatri- og Neurologiportefølje. Siden juli 2016 har
Peter Anastasiou endvidere haft ansvaret for det nordamerikanske marked, herunder også Canada.
Før han kom til Lundbeck har Peter Anastasiou haft ledende roller i andre medicinalvirksomheder med
fokus på neurovidenskab. Bl.a. som direktør for Marketing & Reimbursement hos Neuronetics, Inc., og
leder af Abilify U.S. Marketing hos Bristol-Meyers Squibb Company. Han begyndte sin karriere hos Eli
Lilly, hvor han igennem 11 år var ansat i forskellige markedsførings- og salgsfunktioner, herunder deltog
i den globale lancering af produktet Cymbalta.
Jacob Tolstrup blev ansat i Lundbeck i 1999 og har siden haft forskellige stillinger, herunder i Finans,
Investor Relations, Kommunikation, HR og Business Development. Han har desuden været udstationeret
fire år i Lundbeck i USA, hvor han var del af ledelsesteamet fra 2010 til 2012.
Siden 2012 har Jacob Tolstrup været del af Lundbecks topledelse og ansvarlig for Business Development,
hvor han har arbejdet tæt sammen med Commercial Operations og R&D på flere projekter, der har ført til
ny innovation for Lundbeck. Herunder akkvisitionen af Chelsea Therapeutics i 2014, som tilføjede
Northera til Lundbecks portefølje.
Før dagens offentliggørelse var Jacob Tolstrup leder af Corporate Functions, der bestod af Business
Development, HR, Investor Relations samt Kommunikation & Public Affairs.
Bestyrelsen har påbegyndt en international søgning efter en afløser til stillingen som administrerende
direktør i Lundbeck.
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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 Alzheimers sygdom, depression, skizofreni og
Parkinsons sygdom.
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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
sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark,
Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,6 mia. DKK i 2016 (2.1 mia. EUR eller 2,2 mia. USD).
For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter
@Lundbeck.
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