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Lundbeck vil etablere en stærk og fokuseret salgsstyrke for Lexapro® i Kina som del af 
en ny aftale om fælles markedsføring  
 

• Lundbeck vil øge sine salgs- og markedsføringsaktiviteter for Lexapro® i Kina 
væsentligt 

• Lundbeck har allerede fodfæste i Kina og står til at drage fordel af det hastigt 
udviklende kinesiske CNS-marked 

 
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har dag offentliggjort en revideret aftale med selskabets 
samarbejdspartner i Kina, Xian-Janssen Pharmaceuticals Ltd. (Xian-Janssen), som ændrer 
betingelserne i den nuværende licensaftale for Lexapro® til en aftale om fælles markedsføring. 
Den nye aftale indebærer også, at begge parter vil investere mærkbart i en øget salgs- og 
marketingindsats for Lexapro® i Kina.  
 
Lundbeck planlægger at fordoble sin nuværende salgsorganisation i Kina, og den nye fælles 
salgsindsats for Lexapro® vil blive udbygget yderligere i de kommende år. Aftalerne vil åbne 
op for en yderst konkurrencedygtig ”share of voice” i det kinesiske marked for antidepressive 
lægemidler. 
 
Lundbeck har haft produkter på det kinesiske marked siden 1996, og Lexapro® markedsføres 
i dag alene af Xian-Janssen. Lundbecks nuværende salgsstyrke på ca. 50 repræsentanter 
markedsfører Ebixa® og forventes ligeledes om et par år at påbegynde markedsføringen af 
Azilect®, som afventer godkendelse.  
 
"Med den nye aftale med vores samarbejdspartner får vi mulighed for kraftigt at udvide vores 
aktiviteter i Kina og yderligere styrke vores kommercielle platform i denne lovende region," 
udtaler Ole Chrintz, Senior Vice President for International Markeder hos Lundbeck. "Det 
farmaceutiske marked i Kina, og særligt markedet for CNS-lægemidler, er under hastig 
udvikling og udgør en væsentlig kommerciel mulighed, som vil kunne bidrage meningsfyldt til 
Lundbecks fremtid." 
 
Selvom Kina i dag kun er verdens femte største marked, fremtræder landet som et af de 
vigtigste vækstmarkeder for den farmaceutiske industri, da den kinesiske regering er i færd 
med at udvide adgangen til sundhedsydelser i landet. CNS-markedet i Kina er under hastig 
udvikling og vokser hurtigere end det kinesiske lægemiddelmarked generelt.  
 
Ved at indgå en aftale om fælles markedsføring står Lundbeck til at øge sin værdimæssige 
andel af markedet for antidepressive midler i Kina og væsentligt at forbedre ”share of voice” 
for Lexapro® i Kina. De økonomiske vilkår i samarbejdet er ikke oplyst. 
 

 
 
14. december 2010 Selskabsmeddelelse nr. 420 Side 1 af 3 
  
 



 

Det kinesiske marked for CNS-produkter 
Det kinesiske marked for antidepressive midler (N6A) havde i 2009, ifølge IMS, en værdi på 
RMB 1,3 mia. (ca. DKK 1 mia.), og markedet har de seneste år oplevet vækstrater på over 
20%. De hyppigst anvendte antidepressiva i Kina ved udgangen af 2009 var paroxetin med 
en markedsandel på ca. 18%, sertralin med en andel på ca. 10%, fluoxetin med en andel på 
ca. 10% efterfulgt af Cipramil® og Lexapro® med henholdsvis 6,5% og 3,0%.  
 
Det kinesiske marked for lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom udgjorde ca. RMB 
121 mio. (ca. DKK 93 mio.) i 2009, hvor donepezil havde en andel på 66% og Ebixa® 16% 
målt i værdi. Markedet er vokset med ca. 30% i de seneste par år.  
 
Det kinesiske marked for produkter mod Parkinsons sygdom udgjorde RMB 200 mio. (ca. 
DKK 160 mio.) i 2009. 
 
Samarbejde mellem Xian-Janssen og Lundbeck 
I 2002 indgik Lundbeck en licensaftale om kommercialisering af Cipramil ® og Lexapro® i Kina 
med Xian-Janssen. I 2003 lancerede Xian-Janssen Cipramil®, og i 2006 blev 
markedsføringen af Lexapro® påbegyndt.  
 
Resultatforventninger 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens 
resultatforventninger til 2010, som blev offentliggjort den 4. marts 2010 i forbindelse med 
offentliggørelsen af resultatet for 2009 og yderligere specificeret ved offentliggørelsen af 
delårsrapporten for 3. kvartal den 3. november 2010. 
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Om H. Lundbeck A/S 
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 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 virksomheder inden for CNS-
området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8 mia. eller USD 2,6 mia.). 
For mere information, se www.lundbeck.com. 
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