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Selskabsmeddelelse nr. 474 

 

25. juli 2012      

 

Lundbeck uenig med Europa-Kommissionens klagepunktsmeddelelse    

 

 Lundbeck bekræfter, at Europa-Kommissionen har udsendt en klagepunktsmeddelelse til 

selskabet 

 Lundbeck bestrider på det kraftigste beskyldninger om at have gjort noget forkert, og mener 

ikke, at selskabet med sin praksis har overtrådt europæisk konkurrencelovgivning 

 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at Europa-Kommissionen har udsendt en 

klagepunktsmeddelelse til Lundbeck. Klagepunktsmeddelelsen vedrører aftaler med fire generiske 

konkurrenter vedrørende citalopram. 

 

En klagepunktsmeddelelse udgør ikke Europa-Kommissionens endelige afgørelse. En endelig afgørelse 

fra Kommissionens side kan appelleres til de europæiske domstole (Retten i Første Instans og derefter 

EU-Domstolen). Det kan tage flere år at nå til en endelig konklusion. 

 

Efter Lundbecks mening er Koncernens forretningspraksis i overensstemmelse med al relevant national 

og EU-konkurrencelovgivning. 

 

“Det er Lundbecks politik at overholde alle gældende love, herunder konkurrencelovgivningen, og det er  

noget, selskabet og dets medarbejdere tager meget alvorligt”, siger Mette Carlstedt, Senior Vice 

President, Corporate Legal hos Lundbeck. 

 

Lundbeck vil nu nøje gennemgå klagepunktsmeddelelsen samt Europa-Kommissionens foreløbige 

synspunkter og vil herefter indsende et svarskrift til klagepunktsmeddelelsen, hvor der tages stilling til de 

fremsatte påstande. Lundbeck samarbejder fuldt ud med Kommisionen om undersøgelserne. 

 

På nuværende tidspunkt har Lundbeck ikke yderligere at tilføje, bortset fra at selskabet er overbevist 

om, at Kommissionens påstande kan afvises som ubegrundede. 

 

Baggrund 

Europa-Kommissionen indledte i 2008 en omfattende undersøgelse af medicinalbranchen med henblik 

på at afdække mulig konkurrencebegrænsende adfærd. I 2010 indledte Europa-Kommissionen en 

formel undersøgelse imod Lundbeck med henblik på at undersøge mulige overtrædelser af EUs 

konkurrencelovgivning vedrørende restriktiv forretningspraksis og misbrug af dominerende 

markedsposition. Især har Kommissionen undersøgt, hvorvidt Lundbecks aftaler med generiske 

producenter har forsinket indførelsen af generisk citalopram på markeder i EØS. 

 

Resultatforventninger 

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

2012, som blev offentliggjort den 8. februar 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 

2011. 
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Om Lundbeck 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt 

engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder 

således med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden 

målrettet lidelser som depression, angst, psykotiske lidelser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og 

Parkinsons sygdomme.  

 

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 6.000 ansatte over hele 

verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder inden for hjernesygdomme. 

Lundbeck omsatte i 2011 for DKK 16,0 mia. (ca. EUR 2,1 mia. eller USD 3,0 mia.). Yderligere 

oplysninger fås på www.lundbeck.com. 

 


