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Selskabsmeddelelse 
 

    

Jævnfør af selskabsmeddelelse 1. maj, offentliggøre Lundbeck i dag den totale 

værdi af den langsigtede Incitamentsordning for 2013 for direktion og 

nøglemedarbejder 

 

 De betingede aktier tildeles på vilkår, der er i overensstemmelse med vederlagsretningslinjerne 

for direktionen i Lundbeck, som er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. 

marts 2012. 

 

Valby, Danmark, 7. juni 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at i 

overensstemmelse med det løbende incitaments program har bestyrelsen besluttet at tildele hvert 

medlem af direktion samt et antal af nøglemedarbejder 463.481 betingede aktier i Lundbeck.  

 

Alle de betingede aktier optjenes i 2016, 3 år efter tildelingen, betinget af Lundbeck når sine finansielle 

mål for optjening og betinget af fortsat ansættelse i Lundbeck-koncernen for perioden fra 

tildelingstidspunktet i 2013 til de betingede aktier er optjent i 2016. Nøglemedarbejdere i amerikanske 

datterselskaber vil blive tildelt Restricted Cash Units (RCU´s) på vilkår svarende til dem, der gælder 

programmet for betingede aktier. Markedsværdien af de betingede aktier og RCUs er beregnet ved 

hjælp af Black-Scholes-metoden og er baseret på en volatilitet på 25,61%, en udbytteprocent på 2,00% 

en risikofri rente på 0,21%, en optjeningsperiode på 3 år, og en aktiekurs på DKK 110,70. Den samlede 

værdi af programmet på tildelingstidspunktet udgør DKK 48,3 mio. 

 

Resultatforventninger 

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger for 

2013, som blev offentliggjort den 26. marts 2013. 
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Om Lundbeck 

Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt 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 

produkter 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 DKK 15,0 mia. Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København 

under symbolet "LUN". Lundbeck har et såkaldt sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) 

under symbolet "HLUYY". For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside 

www.lundbeck.com. 

 


