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Meddelelse nr. 143 
 
10. december 2004      
 
Ebixa® godkendt i Canada til behandling af Alzheimers sygdom  
 
Lundbeck har modtaget godkendelsen af Ebixa® (memantin) til behandling 
af moderat til svær Alzheimers sygdom fra de canadiske 
sundhedsmyndigheder – Health Canada. Markedsføringen af Ebixa® i 
Canada forventes at finde sted inden årets udgang. 
 
”Ebixa®s virkningsmekanisme er unik og er det første og eneste 
lægemiddel, der er godkendt til behandling af moderat til svær Alzheimers 
sygdom”, udtaler koncerndirektør Stig Løkke Pedersen, ansvarlig for 
koncernens kommercielle aktiviteter uden for Europa. ”Det er en stor 
tilfredsstillelse for os, at vi nu er i stand til at introducere Ebixa® i Canada, 
det største Alzheimers marked, som vi har adgang til uden for Europa.” 
 
Ebixa® er særdeles veltolereret og har udover at være godkendt til 
behandling af moderat til svær Alzheimers sygdom også vist positiv effekt 
til behandling af mild til moderat Alzheimers sygdom. 
 
Ebixa® er siden introduktionen i 2002 blevet markedsført i mere end 30 
lande verden over, og med en lancering i Canada, vil Ebixa® være 
tilgængeligt i cirka 94% af de markeder (målt på markedsværdi), som 
Lundbeck har rettigheder til. Ifølge IMS var markedet for lægemidler til 
behandling af Alzheimers sygdom i Canada på EUR 59 mio. i 2003. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens forventninger til resultat for regnskabsåret 2004. 
 
Henvendelser fra investorer: 
− Jacob Tolstrup, Investor Relations, på telefon 36 43 30 79 
 
Henvendelser fra pressen: 
− Anders Schroll, Media Relations, på telefon 36 43 20 81 
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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 psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2003 på DKK 9,9 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. 


