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Meddelelse nr. 115 
 
26. november 2003      

 

Opgørelse over insideres aktiebesiddelser i H. Lundbeck A/S 
 
Hermed følger opgørelse over aktiebesiddelser hos selskabets insidere i 
henhold til værdipapirhandelslovens § 37, stk. 8. Ifølge denne 
lovbestemmelse er H. Lundbeck A/S forpligtiget til kvartalsvis at oplyse 
om insideres og deres nærtståendes aktiebesiddelser i H. Lundbeck A/S.   
 
Fondskode : Beholdning (antal) Kursværdi (DKK) 

DK0010287234 pr. 24. november 2003 pr. 24. november 2003 

Bestyrelse 
(inkl. nærtstående) 

33.972 3.313.289,16 

Direktion 
(inkl. nærtstående)   

50.986 4.972.664,58 

Alle 
(inkl. nærtstående) 

467.035 45.549.923,55 

 
Definition af insidere 
Insidere er hos Lundbeck defineret som medlemmerne af selskabets 
bestyrelse og direktion, direktører, funktionschefer, 
datterselskabsdirektører, ansatte i Investor Relations og Corporate 
Reporting samt ansatte i juridisk afdeling. Endvidere er en lang række 
andre personer blevet kategoriseret som insidere, da de i deres arbejde 
har adgang til insiderinformation. Denne gruppe af insidere udgør ca. 220 
personer i Lundbecks insiderregister. 
 
Gruppen af insidere omfatter insidere og deres nærtstående. Nærtstående 
er defineret som: 
 
• ægtefælle eller samlever 
• børn under 18 år 
• selskaber, som er under bestemmende indflydelse af insideren. 
 
Det samlede antal personer i gruppen af både insidere og nærtstående er 
ca. 600-900.  
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Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens forventninger til resultat for regnskabsåret 2003.  
 
For yderligere information kontakt venligst: 
− Hans Henrik Munch-Jensen, koncerndirektør & CFO, 

på telefon 36 30 15 11, lokal 32660 
− Steen Juul Jensen, funktionschef Investor Relations & Corporate 

Reporting, på telefon 36 43 30 06 
− Jacob Tolstrup, Investor Relations Officer, på telefon 36 43 30 79. 

 
________________________ 

 
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 2002 på DKK 9,5 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 5.600. 
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