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Meddelelse nr. 211 
 
7. april 2006      

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S  
 
Mandag den 24. april 2006 kl. 16.00. 
 
Generalforsamlingen afholdes i 
 
Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center 
Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg 
 
Før generalforsamlingen indbyder selskabet aktionærerne til en 
præsentation af selskabets aktiviteter. Præsentationen begynder kl. 
15.00, og alle aktionærer med adgangskort er velkomne. 
 
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8 er dagsordenen følgende: 
 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne 
år. 

 
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af 

decharge for bestyrelse og direktion. 
 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af 

underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 
 
4. Valg af bestyrelse. 
 
5. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer. 
 
6. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse. 
 
7. Eventuelt. 
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Ad dagsordenens punkt 4: 
H. Lundbeck A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, som har den 
relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til 
selskabets behov, herunder den nødvendige internationale baggrund og 
erfaring, således at den samlede bestyrelse på bedst mulig vis kan  
varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser med behørig 
respekt for hensynet til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsen 
medvirker aktivt til at udvikle virksomheden som en globalt arbejdende, 
fokuseret farmaceutisk virksomhed og fører tilsyn med 
koncerndirektionens beslutninger og dispositioner.  
For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencekrav 
henvises til selskabets hjemmeside 
http://www.lundbeck.com/aboutus/Management/Corporate_Governance/
Default.asp.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder disse 
kriterier.  
 
Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på 
valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige nuværende 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Flemming  
Lindeløv, Thorleif Krarup, Lars Bruhn, Peter Kürstein, Mats Pettersson og 
Jes Østergaard. 
 
De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund: 
 
Flemming Lindeløv, civilingeniør og ph.d., blev indvalgt i bestyrelsen for 
H. Lundbeck A/S i 1998 og i  2003 valgt til formand for selskabet, hvor 
han tillige er medlem af selskabets Compensation og Audit Committees. 
Flemming Lindeløv er direktør i Royal Scandinavia A/S og var i perioden 
1997-2001 administrerende direktør for Carlsberg A/S. Før dette var 
Flemming Lindeløv i perioden 1984-1989 koncerndirektør i FDB hvorefter 
han i perioden 1989-1997 var administrerende direktør i Tulip 
International. Flemming Lindeløv er formand for bestyrelsen i Illums 
Bolighus A/S, i Integral A/S og i WEEE-systemet. Flemming Lindeløv er 
desuden medlem af bestyrelsen for Royal Copenhagen A/S, DDD A/S, 
Parken Sport & Entertainment A/S og Comwir A/S. Flemming Lindeløv er 
ligeledes formand for HUR's Erhvervsforum. Flemming Lindeløv er født 
den 20. august 1948. 
 
Thorleif Krarup, HA og HD, blev indvalgt i bestyrelsen for H. Lundbeck 
A/S i 2004, hvor han tillige blev valgt til næstformand. Thorleif Krarup er 
medlem af selskabets Audit Committee. Thorleif Krarup er næstformand i 
LFI A/S og i ALK-Abelló A/S samt medlem af bestyrelsen i  
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Group 4 Securicor Plc., Bang & Olufsen A/S, Scion-DTU a/s samt 
Lundbeckfonden. Han var i perioden 1987-1992 koncernchef for 
Nykredit/TrygNykredit Holding og koncernchef for Nordea (tidligere 
Unibank) 1992-2002. Thorleif Krarup er født den 28. august 1952. 
 
Lars Bruhn, civilingeniør og HD, blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 
1995 og var i perioden 1998-2001 næstformand i bestyrelsen. Lars Bruhn 
er formand for bestyrelsen i IVS A/S, i DIEU A/S,  i BRUHN NewTech A/S 
samt medlem af bestyrelsen i EDB Gruppen A/S, i Ascio Technologies 
samt i Scalado AB. Han er tidligere koncernchef i BRUHN koncernen fra 
1981-1998 og var fra 1975-1981 ansat i H. Lundbeck A/S med ansvar for 
licens og akkvisition i Europa. Lars Bruhn er født den 17. november 1949. 
 
Peter Kürstein, MBA, blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 2001 og er 
formand for selskabets Audit Committee. Peter Kürstein er 
administrerende direktør for Radiometer A/S, næstformand i bestyrelsen 
for Foss A/S og medlem af bestyrelsen i Radiometer Medical samt 
næstformand i Danish American Business Forum. Peter Kürstein har en 
MBA fra Harvard Business School og arbejdede fra 1981-1985 for Pfizer 
Inc. i USA, herunder 3 år for datterselskabet Shiley, Inc. i Californien. 
Peter Kurstein er født den 28. januar 1956. 
 
Mats Pettersson, B. Sc., blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 2003, 
hvor han tillige er medlem af sel-skabets Compensation Committee. Mats 
Pettersson er administrerende direktør for Biovitrum AB og er medlem af 
bestyrelsen i Biocore International AB. Mats Pettersson er tidligere Senior 
Vice President og medlem af Management Committee i Pharmacia 
Corporation. Mats Pettersson er født den 7. november 1945. 
 
Jes Østergaard, civilingeniør, blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 
2003, hvor han tillige er medlem af selskabets Compensation Committee. 
Jes Østergaard er formand for bestyrelsen i Glycom ApS. Han er tidligere 
administrerende direktør for DakoCytomation A/S og for Medicon Valley 
Academy. Jes Østergaard har desuden været Corporate Vice President i 
Novo Nordisk A/S. Han er medlem af bestyrelsen for Lundbeckfonden, LFI 
A/S samt for Aresa A/S. Jes Østergaard er født den 5. marts 1948. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab og Grant Thornton Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab. 
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Ad dagsordenens punkt 6: 
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 
 
6.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital med aktier fra selskabets 

beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet 
fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af 
aktietilbagekøbsprogrammer. I tiden indtil generalforsamlingen kan 
selskabet erhverve yderligere egne aktier, hvorfor 
nedsættelsesbeløbet ikke kendes på nuværende tidspunkt. Som led 
i nedsættelsen skal vedtægternes punkt 3.1 ajourføres. 
Nedsættelsesbeløbet vil fremgå af de fuldstændige forslag, som 
senest 8 dage før generalforsamlingen vil være fremlagt på 
selskabets kontor. 

 
6.2. Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling 

at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af 
indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier 
må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede 
kurs på Københavns Fondsbørs A/S. Ved den ved erhvervelsen 
noterede kurs på Københavns Fondsbørs A/S forstås slutkurs – alle 
handler kl. 17. 

 
6.3. Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne 

ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og 
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive 
krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med 
registrering af de vedtagne ændringer. 

 
Vedtagelse af dagsordenens punkt 6.1 kræver, at forslagene tiltrædes af 
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på 
generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. 
vedtægternes punkt 9.2. 
 
Også i år tilbyder H. Lundbeck A/S simultantolkning fra dansk til engelsk. 
Tolkeområdet vil være markeret ved hjælp af skilte. 
 
Grundet påsken (den 13. – 17. april 2006) vil dagsorden for 
generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, 
herunder koncernregnskab for 2005, være fremlagt senest den 12. april 
2006 på selskabets kontor, Ottiliavej 9, 2500 Valby, til eftersyn for 
aktionærerne. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver 
noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. 
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H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer velkommen, der har rekvireret 
adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. 
Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Der gøres 
opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man 
har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen. 
 
Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller 
mod forevisning af en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra 
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som 
dokumentation for aktiebesiddelsen. Depotudskriften fra 
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut skal ledsages af 
en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive 
overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt. 
 
Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan 
rekvireres til og med den 19. april 2006 ved henvendelse på 
selskabets kontor på Ottiliavej 9, 2500 Valby, eller via selskabets 
hjemme-side www.lundbeck.com. Adgangskort og stemmeseddel kan 
også rekvireres ved at returnere vedlagte bestillingsblanket til Aktiebog 
Danmark A/S i vedlagte kuvert.  
 
Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets 
bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er 
tilknyttet Deres aktier. I så fald skal vedlagte fuldmagts-blanket 
returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Aktiebog 
Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, i hænde senest 19. april 
2006. 
 
Da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads omkring Falconer 
Center, anbefaler vi vore aktionærer enten at beregne god tid til at finde 
en parkeringsplads eller benytte de offentlige transportmidler.  
 
Bestyrelsen 
H. Lundbeck A/S 
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Lundbeck kontakt 
 
 Steen Juul Jensen    
 Vice President    
 Tlf. 36 43 30 06    
     
Presse Caroline Broge  Investor Jacob Tolstrup 
kontakt Media Relations Manager  kontakt Investor Relations Manager 
 Tlf. 36 43 26 38   Tlf. 36 43 30 79 
 

________________________ 
 

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.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. For yderligere 
information, se www.lundbeck.com 
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