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Meddelelse nr. 337 
 
29.  april 2008     
 
Ulf Wiinberg udnævnt til ny koncernchef for Lundbeck 
 
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag udnævnt Ulf Wiinberg til ny koncernchef 
for Lundbeck. Ulf Wiinberg tiltræder som koncernchef den 1. juni 2008. 
 
”Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at Ulf Wiinberg tiltræder som 
koncernchef i Lundbeck,” udtaler bestyrelsesformand Per Wold-Olsen.  
 
Ulf Wiinberg forlader amerikanske Wyeth, hvor han haft to funktioner: Strategisk 
ansvarlig for selskabets biofarma-aktiviteter og overordnet ansvarlig for Wyeth 
Europa, Mellemøsten, Afrika og Canada - sidstnævnte er en division med en 
omsætning på cirka DKK 30 mia. (USD 6 mia.) og 5.200 medarbejdere. 
 
Lundbecks kommende koncernchef begyndte sin farmaceutiske karriere i Sverige i 
1981 og har arbejdet 27 år hos Wyeth, hvor han har haft flere lederstillinger i både 
Europa og USA. Ulf Wiinberg har ikke mindst udmærket sig med sine stærke 
kommercielle kompetencer, og har i sin karriere opnået en række markante resultater 
hos Wyeth.  
 
”Ulf Wiinberg er unikt kvalificeret til at håndtere de udfordringer, som Lundbeck står 
over for på kort sigt, og han kan med sin brede erfaring bidrage til at løse de 
strategiske udfordringer, som vi står over for på længere sigt,” siger Per Wold-Olsen. 
 
Ulf Wiinberg har tidligere været overordnet ansvarlig for Wyeth Consumer Healthcare 
Products og landedirektør for Wyeth i Storbritannien. Ulf Wiinberg var samtidig 
medlem af Wyeths ledelseskomite samt Wyeths kommercielle komite, juridiske 
komite og HR komite. 
 
Ulf Wiinberg er 49 år, gift og har fire børn. Han er dansk statsborger, født og 
opvokset i Sverige, og har boet og arbejdet fem år i Storbritannien samt 13 år i USA. 
Ulf Wiinberg vil i forbindelse med jobskiftet flytte til Danmark fra New Jersey, USA. 
 
”Lundbeck er en fantastisk spændende virksomhed med en fokuseret strategi inden 
for sygdomme i centralnervesystemet. Det er et område, hvor der desværre er et 
stort behov for innovation og fremskridt i behandlingen af en række sygdomme, for 
mange patienter i dag har ikke adgang til fyldestgørende behandling”, siger Ulf 
Wiinberg.  
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”Som en tidligere konkurrent ved jeg, at Lundbeck har et godt renommé og er kendt 
for at være en virksomhed med stor styrke inden for forskning og udvikling, og at 
Lundbeck er meget dygtige til salg og markedsføring. Jeg er overbevist om, at vi med 
det drive og den kompetence, som er til stede i organisationen, vil være i stand til at 
sætte nye standarder for patienter og for Lundbeck”, siger Ulf Wiinberg. 
  
Lundbeck afholder i dag pressemøde den 29. april 2008 kl. 14 på selskabets 
adresse, hvor journalister og kapitalmarkedsinteressenter er velkomne. Mødet 
afholdes på engelsk. 
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Om Lundbeck 
H. Lundbeck A/S 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 2007 på DKK 11 mia. (cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se 
www.lundbeck.com

http://www.lundbeck.com/
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