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Lundbeck meddeler, at Marie-Laure Pochon, koncernsalgsdirektør, fratræder sin 

stilling 

 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag meddelt, at Marie-Laure Pochon, koncernsalgsdirektør, har 

besluttet at fratræde sin stilling hos Lundbeck af familiære og private årsager.  

 

”Jeg har haft en fantastisk periode hos Lundbeck og føler, at selskabet nu har en stærk kommerciel 

platform med mange produktlanceringer i den nærmeste fremtid. Af familiære og private årsager har jeg 

imidlertid besluttet at opsige min stilling,” udtaler Marie-Laure Pochon.  

  

“Jeg respekterer Marie-Laures beslutning og vil gerne takke hende for hendes engagement og bidrag til 

Lundbeck i de fem år, hun har været i selskabet,” siger Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg, og han 

fortsætter: “Vi vil fortsætte implementeringen af vores kommercielle strategi for at diversificere vores 

produktportefølje og udvide vores geografiske tilstedeværelse med vores stærke og yderst kompetente 

lederteam i Commercial Operations." 

 

Vicekoncerndirektør Ole Chrintz, som i øjeblikket er ansvarlig for Lundbecks internationale markeder, vil 

føje Lundbecks kommercielle aktiviteter i Europa til sit ansvarsområde. Han er allerede medlem af 

Lundbecks koncernledelse  og vil referere til koncernchef Ulf Wiinberg. Medlem af koncernledelsen og 

fagdirektør for global produktstrategi Andreas Eggert og Staffan Schuberg, direktør, Lundbeck US, vil 

også referere direkte til Ulf Wiinberg. 

 

Lundbecks direktion består nu af følgende medlemmer: 

 Ulf Wiinberg, Koncernchef 

 Anders Götzsche, Koncernøkonomidirektør 

 Anders Gersel Pedersen, Koncerndirektør, Research & Development 

  

 

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, HLUKY) 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, psykoser, 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. 

 


