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Salget af Sycrest® påbegyndes med lanceringen af produktet i den vigtige europæiske 
region 
 

• Danmark bliver det første land, hvor Sycrest® lanceres  
• Sycrest® passer godt ind i Lundbecks produktportefølje inden for psykiatri, hvorved 

salgsstyrken opnår gode synergier 
• Der eksisterer forsat et stort udækket behov for effektivt helbredende behandlinger til 

bipolare lidelser 
• Sycrest® forventes at bidrage væsentligt til Lundbecks omsætning i de kommende år 

 
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort lanceringen af Sycrest® (asenapin) 
sublinguale tabletter (5 mg, 10 mg) til behandling af moderate til svære maniske episoder 
forbundet med bipolar lidelse type 1 hos voksne i Europa. Danmark bliver det første land, 
hvor produktet lanceres. Sycrest® blev indlicenseret fra Merck & Co. (som kendes som MSD 
udenfor USA og Canada) i oktober 2010, hvor Lundbeck fik tildelt de kommercielle rettigheder 
til alle markeder uden for USA, Japan og Kina. Sycrest® blev den 1. september 2010 
godkendt i EU af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Godkendelsen var baseret på 
kliniske data, som viser en signifikant bedring (i forhold til placebo) i bipolare patienter med 
maniske og blandet episoder. 
  
Bipolar lidelse type 1 hos voksne er forsat højst underdiagnosticeret og underbehandlet i EU. 
Desuden er skift i behandlingen almindelige pga. manglende effektivitet eller sikkerhed og 
tolerabilitet. Sycrest® er en ny behandlingsmulighed for patienter inden for denne 
underbehandlede patientgruppe. 

 
Lundbeck forventer at lancere produktet i yderligere 15 lande i Europa og Internationale 
Markeder i løbet af 2011. 
  
"Vi er utroligt glade for, at vi nu kan påbegynde lanceringen af Sycrest® i Europa, da det vil 
blive et vigtigt produkt i Lundbecks portefølje af innovative CNS-produkter," udtaler 
koncerndirektør Stig Løkke Pedersen, koncerndirektør for Commercial Operations i 
Lundbeck. Han tilføjer: "Sycrest® vil blive et nyt vigtigt behandlingsvalg til sundhedssystemet, 
som kan hjælpe patienterne med at kontrollere deres symptomer på bipolar lidelse type I." 
 
Om Sycrest®

Sycrest®, et nyt atypisk antipsykotikum, fik markedsføringstilladelse i EU den 1. september til 
behandling af moderate til svære maniske episoder i forbindelse med bipolar lidelse type I 
hos voksne. Markedsføringstilladelsen gælder for alle 27 EU-medlemsstater.  
 
Yderligere registreringsansøgninger for Sycrest® afventer behandling på andre markeder. 
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For fuldstændige oplysninger om ordinering henvises til produktresuméet for Sycrest®. 
 
Sycrest® er et registrerede varemærke tilhørende N.V. Organon, et datterselskab af Merck & 
Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA. 
 
Resultatforventninger 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens 
resultatforventninger til 2011, som blev offentliggjort den 24. februar 2011 i forbindelse med 
offentliggørelsen af resultatet for 2010. 
 
 
Lundbeck kontakt  
 
Investorer: Presse: 

Palle Holm Olesen Mads Kronborg 
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager 
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 28 51 

Magnus Thorstholm Jensen Stine Hove Marsling  
Investor Relations Officer External Communication Specialist 
Tlf. 36 43 38 16 Tlf. 36 43 28 33 

Jacob Tolstrup  
Vice President  
Tlf. +1 847 282 5713  
 
 
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 sygdomme i 
centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder således med forskning, udvikling, 
produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som 
depression, angst, skizofreni, søvnløshed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og 
Parkinsons sygdomme.  
 
Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 5.900 
ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder 
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia. (ca. EUR 2,0 mia. eller 
USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com. 
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