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Lundbeck udnævner vicekoncerndirektør for
forretningsudvikling og HR
Jacob Tolstrup, der hidtil har været Lundbecks direktør for forretningsudvikling,
overtager også ansvaret for virksomhedens HR-afdeling. HR-direktør Teddy Hebo
Larsen fratræder efter eget ønske.
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) samler ansvaret for virksomhedens afdelinger for
forretningsudvikling og HR og udnævner i den forbindelse Jacob Tolstrup til
vicekoncerndirektør for det samlede område. Jacob Tolstrup har hidtil fungeret som direktør
for Lundbecks forretningsudvikling, men får nu udvidet sit ansvarsområde.
Jacob Tolstrup har siden 1999 bestridt en række forskellige stillinger hos Lundbeck, blandt
andet som direktør for Investor Relations og Kommunikation og som finansdirektør i
Lundbecks store amerikanske datterselskab. Han har siden marts 2012 været direktør for
Lundbecks forretningsudvikling og får nu altså også ansvaret for virksomhedens HR-afdeling
og dermed i alt ca. 70 medarbejdere. Jacob Tolstrup vil fortsat referere til administrerende
direktør Ulf Wiinberg.
Udnævnelsen sker i forbindelse med, at Lundbecks HR-direktør siden 2009, Teddy Hebo
Larsen, efter eget ønske fratræder sin stilling. Teddy Hebo Larsen, der fyldte 60 i marts
måned i år, vil efter en lang, travl og succesrig direktørkarriere indrette sit arbejdsliv
anderledes. Han ønsker at bruge mere tid med sin familie og på private projekter, herunder
udviklingen af en mindre dansk virksomhed, som han er aktionær i.
”Gennem sine knap fem år som HR-direktør har Teddy ydet en stor indsats for udviklingen af
både Lundbecks arbejdskultur og selve HR-funktionen, og jeg siger ham stort tak for hans
arbejde. Samtidig er jeg glad for at kunne udnævne Jacob Tolstrup til vicekoncerndirektør for
forretningsudvikling og HR og dermed gøre endnu større brug af Jacobs kompetencer
samtidig med, at vi sikrer kontinuitet i ledelsen af vores HR-afdeling,” siger Ulf Wiinberg.
Teddy Hebo Larsen fratræder ved årets udgang.
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Om Jacob Tolstrup
Født: 3. maj 1972 (41 år). Uddannelse: Cand.merc.jur fra Aalborg Universitet. MBA i
Tyskland.
Karriere:
2013- : Vicekoncerndirektør, forretningsudvikling og HR, Lundbeck.
2012-2013: Fagdirektør, forretningsudvikling, Lundbeck.
2010-2012: Fagdirektør, finans og administration, Lundbeck US, Lundbeck.
2010-2010: Fagdirektør for investor relations og kommunikation, Lundbeck.
2007-2010: Funktionschef, investor relations og kommunikation, Lundbeck.
2006-2007: Økonomichef for datterselskab samt investor relations, Nordamerika, Lundbeck.
2001-2006: Forskellige stillinger inden for investor relations, Lundbeck.
1999-2001: Finansiel analytiker og finansiel planlægning, Lundbeck.
1998-1999: Finansafdelingen, Abbott Laboratories.
Privat: Gift med Mette, der er gymnasielærer. De har sammen tre børn. Jacob Tolstrup tæller
løb og fodbold blandt sine fritidsinteresser.
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Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for
mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden
fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden.
Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af
en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.
Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi
har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har
forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico,
Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for omtrent DKK 15,0 mia. For yderligere
oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.
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