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Meddelelse nr. 272 
   

 
23. maj 2007 
 
Nalmefen-licens træder i kraft 
 
H. Lundbeck A/S og BioTie Therapies Corp. har i dag offentliggjort, at 
licensaftalen er trådt i kraft vedrørende de globale rettigheder til stoffet 
nalmefen, med undtagelse af Nordamerika, Mexico, Storbritannien, Irland, 
Tyrkiet og Sydkorea.  
 
For at optimere nalmefens potentiale i behandlingen af alkoholisme har parterne 
i fællesskab besluttet at ansøge om markedsføringstilladelse samtidig i alle EU’s 
27 medlemslande via den centraliserede procedure. Til dette formål planlægger 
Lundbeck yderligere at styrke den eksisterende registreringsansøgning for 
nalmefen inden for indikationen alkoholisme med yderligere kliniske fase III-
undersøgelser. Undersøgelserne forventes påbegyndt i 2008. 
 
Licensaftalens vilkår er blevet tilpasset Lundbecks planlagte yderligere 
investering for at styrke registreringsansøgningen for den centraliserede 
procedure. I henhold til den ændrede aftale modtager BioTie en initialbetaling 
på EUR 12 mio., hvoraf EUR 10 mio. blev betalt ved aftalens indgåelse i 
november 2006. Samlet er BioTie berettiget til betalinger på op til EUR 80 mio. i 
initial- og milepælsbetalinger samt royalties af salget. BioTie vil deltage i 
finansieringen af nogle af de kliniske udviklingsomkostninger.  
 
BioTie indsendte i november 2006 en national markedsføringsansøgning 
vedrørende nalmefen til behandling af alkoholisme til sundhedsmyndighederne i 
Storbritannien (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA). 
Ændringen af den regulatoriske strategi om at ansøge om markedsførings-
tilladelse i EU samtidig i alle 27 medlemslande kan imidlertid medføre, at BioTie 
trækker sin ansøgning i Storbritannien tilbage, så den centraliserede 
registreringsproces for hele EU kan gennemføres. 
 
Om nalmefen 
Nalmefen er en specifik opioid receptorantagonist. BioTie har undersøgt 
nalmefens sikkerhed og effekt hos i alt 1.200 patienter, herunder i to fase III-
studier i Storbritannien og Finland i patienter, der lider af alkoholisme og 
alkoholafhængighed.  
 
Nalmefen er det første lægemiddel til oral brug, som i multicenter, kontrollerede 
undersøgelser viser effekt ved at reducere overforbrug af alkohol. 
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Behandlingen af alkoholisme udgør et væsentligt udækket medicinsk behov. 
Flere end 30 millioner mennesker i USA, Europa og Japan lider af 
alkoholmisbrug (Datamonitor 04/2002). Hvert år forårsager alkohol alene i 
Storbritannien 150.000 hospitalsindlæggelser og 20.000 tilfælde af tidlig død 
samt 1,2 millioner alkoholrelaterede voldstilfælde, og det engelske 
sundhedsvæsen (NHS) anslår, at de årlige omkostninger ved alkoholmisbrug 
andrager mellem GBP 1,4 og 1,7 milliarder. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens 
resultat for regnskabsåret 2007. 
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Fondsbørsmeddelelse nr. 272 - 21. maj 2007 
  
 
 
 
Om Biotie Therapies Corp. 
BioTie er et finsk biotekselskab med fokus på afhængighedslidelser, 
betændelsessygdomme og trombose. Selskabet startede sit virke i 1996 og har 
som banebrydende virksomhed inden for afhængighedslidelser udviklet 
nalmefene til behandling af alkoholisme og patologisk ludomani siden 1999. 
(www.biotie.com). 
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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. Selskabet havde en 
nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia. (cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 
mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5300 globalt. For yderligere information, 
se www.lundbeck.com 
 


