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Meddelelse nr. 327 
 
5. marts 2008 
 
Claus Bræstrup fratræder som koncernchef for Lundbeck 
  
Claus Bræstrup har i dag opsagt sin stilling som koncernchef for H. Lundbeck A/S  
og træder tilbage. Indtil der er udpeget en afløser vil bestyrelsesformand Per Wold-
Olsen fungere som arbejdende bestyrelsesformand. Selskabets strategi, som er at 
være et forskningsbaseret selskab med fokus på sygdomme i centralnervesystemet 
(CNS), vil forblive uændret. 
 
”Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel til den virksomhed, som jeg har haft 
fornøjelsen af at være en del af de seneste knap 10 år først som forskningsdirektør 
og senere som administrerende direktør”, udtaler Claus Bræstrup og fortsætter: ”Vi 
har netop offentliggjort det bedste resultat i Lundbecks historie, vi forventer fortsat 
vækst i 2008 og vi har et godt grundlag for at sikre succes for Lundbeck på lang sigt.   
  
”Det er beklageligt, at Claus Bræstrup ønsker at fratræde sin stilling før forventet. 
Claus Bræstrup har været instrumentel i opbygningen af selskabets forskning og 
udvikling, hvor beviset i dag er den største og bredeste pipeline af 
lægemiddelkandidater under udvikling i Lundbecks historie, og han har samtidig stået 
i spidsen for Lundbeck, da selskabet var i stand til at udskifte mere end 80% af 
omsætningen fra et produkt til andre nye lægemidler. På vegne af bestyrelsen vil jeg 
gerne sige tak til Claus Bræstrup og for hans indsats for Lundbeck”, udtaler 
bestyrelsesformand Per Wold-Olsen. ”Claus Bræstrup har for noget tid siden 
kommunikeret sine overvejelser om at træde tilbage efter selskabets aflæggelse af 
årsrapporten for 2007. Processen med at identificere interne og eksterne er således 
langt fremskreden, og det er forventningen, at Lundbecks nye koncernchef vil blive 
udnævnt  i løbet af de næste par måneder.”  
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Fondsbørsmeddelelse nr. 327 – 5. marts 2008 
 
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 
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