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Lundbeck og Forest meddeler, at forbundsdomstol opretholder 
Lexapro® patent 
 
H. Lundbeck A/S og Forest Laboratories, Inc. har i dag meddelt, at U.S. 
District Court for the District of Delaware har afgjort, at USA patentet 
vedrørende escitalopram, den aktive substans i Lexapro®, er gyldigt, 
retskraftigt og krænket af Ivax/Tevas foreslåede generiske produkt, og 
bekræfter derved Lundbecks og Forests patentrettigheder i USA, som 
udløber i marts 2012. 
 
Dommer Joseph J. Farnan afgjorde sagen til Lundbecks og Forests fordel i 
en sag anlagt af Lundbeck og dets partner Forest mod den generiske 
producent Ivax/Teva. 
 
Det omhandlende patent i retssagen er Lexapro patent (U.S. Patent No. 
Re 34,712), som er gyldigt til marts 2012 og dækker ren escitalopram. 
 
Forests fremadrettede udsagn 
Bortset fra de historiske oplysninger indeholder denne meddelelse 
”forward-looking statements” (fremadrettede udsagn) som defineret i den 
amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse 
udsagn omfatter flere risici og usikkerhed, herunder vanskeligheden ved 
at forudsige godkendelser fra FDA, markedsaccept og efterspørgsel af nye 
lægemidler, påvirkningen fra konkurrerende lægemidler og 
prisfastsættelse, rettidig udvikling og lancering af nye lægemidler, samt 
de risikofaktorer, der fra tid til anden anføres i selskabets rapportering til 
SEC, herunder selskabets årsrapport på formular 10-K for regnskabsåret 
2005/2006. 
 
Lundbecks fremadrettede udsagn 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2006. 
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Forest kontakt 
 
 Charles E. Triano 
 Vice President - Investor Relations 
 +1 (212) 224-6714 
 
Lundbeck kontakt 
 
 Steen Juul Jensen    
 Vice President    
 Tlf. 36 43 30 06    
     
Presse Anders Schroll  Investor Jacob Tolstrup 
kontakt Manager  kontakt Investor Relations Manager 
 Tlf. 36 43 20 81   Tlf. 36 43 30 79 

________________________ 
 

Om Forest Laboratories, Inc.  
Forest Laboratories (www.frx.com) er et amerikansk farmaceutisk selskab 
dedikeret til at identificere, udvikle og markedsføre lægemidler, der gør en 
positive forskel i menneskers liv. Forest Laboratories’ voksende 
produktprogram omfatter: Lexapro® (escitalopram oxalat), som er et 
SSRI antidepressivt middel til initial og vedligeholdelsesbehandling af 
depression og til generaliseret angst hos voksne; Namenda® (memantin 
HCI), en N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptoragonist til behandling af 
moderat til svær Alzheimers sygdom; Benicar® * (olmesartan 
medoxomil), en angiotensin receptor-blokker til behandling af 
hypertension; Benicar HCT® * (olmesartan medoxomil 
hydrochlorothiazid), en angiotensin receptor-blokker og et diuretisk 
kombinationsprodukt til andenlinjebehandling af hypertension; Campral® 

*(acamprosat calcium), en glutamat receptor modulator til opretholdelse 
af alkoholabstinens hos alkoholafhængige patienter, som er abstinente 
ved behandlingens start i kombination med psykosocial behandling. 
* Benicar er et registreret varemærke hos Sankyo Pharma, Inc. og 
Campral er et registreret varemærke hos Merck Santé s.a.s., 
datterselskab af Merck KgaA, Darmstadt, Tyskland. 
 
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 9,1 mia. (cirka EUR 
1,2 mia. eller USD 1,5 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5000 globalt. 
For yderligere information, se www.lundbeck.com 
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