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Selskabsmeddelelse 

 

  

Ændringer i Lundbecks koncernledelse (Executive Management)  

 

• Kåre Schultz fratræder sin stilling som administrerende direktør for at blive administrerende 

direktør i Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  

• Staffan Schüberg fratræder ligeledes sin stilling som Chief Commercial Officer for at blive 

administrerende direktør i et privatejet selskab 

• Processen for at finde en afløser for både Kåre Schultz og Staffan Schüberg påbegyndes 

straks og begge vil indtil videre fortsætte i deres nuværende stillinger 

• Bestyrelsen ser ingen grund til ændringer i selskabets strategiske retning 

 

Valby, Danmark, 11. september 2017 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at 

administrerende direktør Kåre Schultz samt koncerndirektør og Chief Commercial Officer Staffan 

Schüberg ønsker at fratræde deres stillinger.   

 

Kåre Schultz vil tiltræde som administrerende direktør hos Teva Pharmaceutical Industries Ltd., men indtil 

videre vil han fortsætte i sin nuværende stilling i Lundbeck.  

 

“Jeg har været særdeles glad for at være administrerende direktør i Lundbeck. Lundbeck er et unikt 

selskab, og i år er vi på vej til at levere det bedste finansielle resultat nogensinde. Fremtidsudsigterne er 

positive, vi har høj profitabilitet og vil generere et stærkt cash flow mange år fremover, og jeg kunne let se 

mig selv fortsætte i Lundbeck i en årrække. Jeg fik bare et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til, som 

administrerende direktør i et af verdens største medicinalvirksomheder”, udtaler Kåre Schultz. 

 

“Kåre forlader Lundbeck på et tidspunkt hvor selskabet står i en stærk position, og hvor strategien er helt 

klar. Bestyrelsen er meget tilfredse med den strategiske retning og selskabets udsigter og ser ingen grund 

til foretage nogle ændringer. Bestyrelsen ønsker Kåre alt det bedste i hans fremtidige virke”, udtaler Lars 

Rasmussen, formand for bestyrelsen.  

 

Staffan Schüberg, Chief Commercial Officer, fratræder ligeledes Lundbeck for at påtage sig rollen som 

administrerende direktør i et privatejet selskab. Staffan Schüberg vil også fortsætte i sin nuværende rolle 

indtil videre.  

 

“Det er meget beklageligt, at både Kåre og Staffan ønsker at fratræde på samme tid. Men de forlader 

Lundbeck på et tidspunkt, hvor selskabet står stærkt og har et solidt momentum med en klar strategisk 

retning. På vegne af bestyrelsen, ledelsen og aktionærer vil jeg gerne takke både Kåre og Staffan for 

deres store indsats, lederskab og betydelige resultater i Lundbeck i de senere år. Lundbeck er i dag et 

dynamisk og solidt selskab og vi ser frem til en spændende og stærk fremtid,” siger Lars Rasmussen, 

formand for bestyrelsen. 
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Bestyrelsen vil straks påbegynde processen med at finde afløsere til begge stillinger.  
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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 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 

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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