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Lundbeck indgår licensaftale med Kyowa Hakko Kirin vedrørende A2a-antagonister til 
behandling af Parkinsons sygdom og andre indikationer 
 
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag meddelt, at selskabet har indgået en aftale med 
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (Kyowa Hakko Kirin), som giver Lundbeck globale enerettigheder 
til at udvikle og kommercialisere adenosin A2a-antagonisten, KW-6356. Lundbeck vil også 
have retten til yderligere at udvælge stoffer enten som backup-stoffer eller som stoffer til 
andre indikationer. Adenosin A2a-antagonister har potentielle anvendelsesmuligheder inden 
for en lang række terapeutiske indikationer, herunder Parkinsons sygdom. Kyowa Hakko Kirin 
bevarer rettighederne til at udvikle og kommercialisere stofferne i Japan og Asien. 
 
Kyowa Hakko Kirin vil modtage fra Lundbeck en engangsbetaling, milepælsbetalinger 
forbundet med udvikling af stoffet, kommercielle milepælsbetalinger, samt royaltybetalinger af 
nettosalget.  
 
KW-6356 er i den tidlige udviklingsfase og er en selektiv og langvarig adenosin A2a-receptor 
med høj affinitet, som har stor behandlingseffekt i forskellige sygdomsmodeller. 
  
Aftalen er et vigtigt supplement til Lundbecks fokus på at udvikle nye og innovative 
lægemidler inden for CNS på områder med et stort udækket behov. 
 
”Vi er glade for at indgå denne aftale og har været meget imponeret over de resultater, Kyowa 
Hakko Kirin har opnået med at designe og opdage nye A2a-antagonister. Vi er overbeviste 
om, at stofferne har potentialet til at blive nye lægemidler, som vil udgøre et vigtigt 
supplement til vores udviklingsportefølje,” udtaler Lundbecks forskningsdirektør Peter H. 
Andersen. 
 
Lundbecks finansielle forventninger 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-gruppens 
resultatforventninger til 2010, som blev kommunikeret den 4. marts 2010 i forbindelse med 
offentliggørelsen af årsrapporten for 2009.  
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Om Kyowa Hakko Kirin 
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. er et førende biofarmaceutisk selskab i Japan. Selskabet fik en 
ny start i oktober måned 2008 efter fusionen af Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. og Kirin 
Pharma Company, Limited, hvis formål var et opbygge et global specialiseret farmaceutisk 
selskab, der udvikler innovative og nye lægemidler. Kyowa Hakko Kirin har fokus på sine 
primære forretningsområder onkologi, nefrologi og immunologi med henblik på at skabe ny 
værdi inden for naturvidenskaben og bidrage til sundhed og velfærd for mennesker rundt om i 
verden. For yderligere oplysninger henvises til www.kyowa-kirin.co.jp/english/
 
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 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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