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Selskabsmeddelelse nr. 369 
 
19. marts 2009      
 
Lundbecks køb af Ovation Pharmaceuticals godkendt af de amerikanske 
konkurrencemyndigheder 
 
H. Lundbeck A/S køb af Ovation Pharmaceuticals, Inc., som blev offentliggjort den 9. februar 
2009, er endeligt gennemført efter udløbet af den 30-dages behandlingsperiode, der kræves 
af de amerikanske konkurrencemyndigheder (US Federal Trade Commission) i henhold til 
Hart-Scott-Rodino loven. 
 
Den 9. februar 2009 meddelte Lundbeck, at selskabet havde indgået en aftale om 
overtagelse af Ovation i en ren kontanttransaktion, hvor Ovation blev værdiansat til op til USD 
900 mio., svarende til ca. DKK 5,2 mia. Købet af Ovation passer godt sammen med 
Lundbecks strategiske målsætning om at opbygge en kommerciel infrastruktur i USA. Ovation 
er et ikke-børsnoteret, overskudsgivende og hurtigt voksende amerikansk selskab med en 
bred portefølje af markedsførte produkter samt en attraktiv portefølje af nye, innovative CNS-
produkter. Udviklingsporteføljen forventes at drive væksten i de kommende år gennem en 
række nye produktlanceringer.  
  
Efter transaktionen vil Lundbeck have en diversificeret portefølje af markedsførte produkter 
og en bredere pipeline af CNS-stoffer. 
 
Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler: 
 
”Det glæder os meget at kunne gennemføre købet af Ovation. Transaktionen er et stort skridt 
hen imod at etablere en kommerciel platform i USA, og med købet af Ovation får vi tilført 
vigtige produkter og en udviklingsportefølje, som yderligere vil konsolidere vores 
tilstedeværelse inden for CNS. Vi forventer kraftig vækst fra Ovation i de kommende år.” 
 
Efter dagens meddelelse bliver Ovation et fuldt integreret datterselskab af Lundbeck og skifter 
navn til Lundbeck Inc. 
 
Baggrundsinformation om Ovation 
Ovation, som har hovedkontor i Deerfield, IL, i USA, er grundlagt i 2000 med en målrettet 
strategi om at købe og udvikle specialstoffer til det amerikanske marked og til alvorligt syge 
patienter med store udækkede behandlingsbehov. 
  
Selskabet har i dag en bred portefølje af lægemidler, som enten er godkendt eller under 
udvikling. På baggrund af en lovende pipeline på CNS-området forventer selskabet en række 
produktlanceringer på kort sigt, og disse lægemidler vil kunne behandle en lang række 
alvorlige og invaliderende former for epilepsi. 
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Selskabets markedsførte produkter inden for CNS omfatter Xenazine® mod chorea forbundet 
med Huntingtons sygdom, Tranxene® mod angst, Nembutal® mod akutte krampetilstande, 
Cogentin® mod Parkinsons sygdom og Desoxyn® mod ADHD. Uden for CNS omfatter de 
produkter, som Ovation markedsfører, ATryn®, som netop er godkendt af U.S. Food and Drug 
Administration til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer hos patienter med arvelig 
antitrombinmangel, i højrisikosituationer såsom operationer og fødsler, en portefølje af 
produkter til hospitaler, samt hæmatologi/onkologi-behandlinger, som blandt andet omfatter 
Panthematin® til behandling af tilbagevendende akut intermitterende porfyri, som rammer 
nogle kvinder i forbindelse med deres menstruationscyklus. 
  
Ovations udviklingsportefølje er hovedsagelig rettet mod CNS og omfatter Sabril® til 
behandling af voksne med refraktære komplekse partielle anfald og til behandling af børn 
med infantile spasmer; begge indikationer er for nylig blevet anbefalet til godkendelse af 
komitéen Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, der er udnævnt 
af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), clobazam, som er i klinisk fase III til 
behandling af Lennox-Gastaut Syndrom, samt en IV-formulering af carbamazepin, som er i 
klinisk fase III til behandling af epilepsi. 
  
Selskabet har 283 medarbejdere, som omfatter en specialiseret og erfaren salgsstyrke på 68 
ansatte samt en særdeles erfaren og engageret ledelsesgruppe, som forbliver en del af 
selskabet efter transaktionen. 
 
Til patienter, pårørende og plejepersonale 
Dagens meddelelse får ingen indvirkning på produktudbuddet eller den support, der ydes for 
de produkter, som Ovation i dag har på markedet. Ligeledes vil der ikke ske nogen ændringer 
i udbuddet eller den support, der ydes for Lundbecks nuværende produkter på markedet. 
  
Finansielle forventninger 
Den endelige godkendelse fra FTC og den efterfølgende integration af Ovation vil påvirke 
Lundbecks forventninger til 2009 som meddelt den 4. marts 2009. Lundbeck forventer at 
offentliggøre finansielle forventninger inklusive Ovation senest i forbindelse med 
halvårsregnskabet for 2009. 
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Om Lundbeck 
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, 
som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af 
lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. Koncernen havde en 
nettoomsætning i 2008 på DKK 11,3 mia. (cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). Antallet af 
medarbejdere er ca. 5.500 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com. 


