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Meddelelse nr. 89 
 
11. februar 2003      

 

Synaptic Pharmaceuticals godkender fusionsaftalen med H. 
Lundbeck A/S  
 
Aktionærerne i Synaptic Pharmaceutical Corporation har i dag på en 
ekstraordinær generalforsamling godkendt fusionen mellem Synaptic og et 
datterselskab af H. Lundbeck A/S (“Lundbeck”). Synaptic vil som følge af 
fusionen blive et 100% ejet datterselskab af Lundbeck. Fusionen forventes 
at træde i kraft efter udløbet af anmeldelsesperioden i henhold til Article 
16 i Mexican Antitrust Law. Selskabet har fået afkortet venteperioden for 
fusionen i medfør af Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 
1976, med senere ændringer. Synaptic forventer på nuværende tidspunkt, 
at fusionen vil træde i kraft i marts 2003, forudsat at de endelige 
betingelser i fusionsaftalen er overholdt eller frafaldet. 
 
I henhold til betingelserne i fusionsaftalen med Lundbeck og dets 
datterselskab vil udestående ordinære aktier i Synaptic, når fusionen 
træder i kraft, blive konverteret til rettigheder til at modtage $6,50 
kontant, uden renter. Udestående præferenceaktier af typen “Series B 
Convertible Preferred Stock” vil blive konverteret til rettigheder til at 
modtage $1.499,15 kontant, uden renter. Udestående præferenceaktier af 
typen “Series C Convertible Preferred Stock” vil blive konverteret til 
rettigheder til at modtage $1.088,54 kontant, uden renter. 
 
Når børsen lukker på fusionens ikrafttrædelsesdato, vil Synaptics aktier 
blive afnoteret fra Nasdaq-børsen og ikke længere blive handlet. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på 
Lundbeckkoncernens resultat for regnskabsåret 2002, der offentliggøres 
den 10. marts 2003. I samme forbindelse vil selskabet oplyse om sine 
økonomiske forventninger til 2003. 
 
For yderligere information kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik 
Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef 
Steen Juul Jensen, Investor Relations & Corporate Reporting, på telefon 
36 30 13 11, lokal 3006. 
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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 2001 på DKK 7,7 mia. 
Antallet af medarbejdere er ca. 4.800. 
 
Synaptic Pharmaceutical Corporation er et forskningsselskab, der udvikler 
lægemiddelkandidater ved hjælp af en egenudviklet portefølje af G-
protein-koblede receptorer som grundlag for udviklingen af nye 
lægemidler til behandling af en række sygdomme i mennesker. 
 
Fremadrettede udsagn 
Denne pressemeddelelse kan indeholde “fremadrettede udsagn” i den i 
§27A i Securities Act of 1933 og §21E i Securities Exchange Act of 1934 
fastsatte betydning. Sådanne udsagn omfatter, men er ikke begrænset til, 
udsagn i forbindelse med de i nærværende meddelelse omtalte 
transaktioner samt evt. andre udsagn, som ikke er historiske 
kendsgerninger. Udtryk som “forventede”, “forudser” og lignende udtryk 
kendetegner de fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn indebærer 
antagelser omkring opnåelse af myndighedsgodkendelser, selskabets 
tilstand samt andre betingelser for fusionen. Selvom selskabet vurderer, 
at de antagelser, der ligger til grund for de heri fremsatte fremadrettede 
udsagn, er rimelige, kan der fremover opstå faktiske situationer og 
forhold, som afviger væsentligt fra de antagne situationer og forhold, som 
disse fremadrettede udsagn er baseret på. Der er mange forhold, 
herunder de forhold der er nærmere beskrevet i Synaptics rapportering til 
den amerikanske Securities and Exchange Commission, specielt 
selskabets seneste årsrapport på Form 10-K, samt andre oplysninger, der 
kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra det fremsatte. 
Selskabet fralægger sig enhver forpligtelse og har ikke afgivet noget løfte 
om at offentliggøre opdateringer eller ændringer af heri fremsatte 
fremadrettede udsagn for at afspejle eventuelle ændringer i selskabets 
forventninger i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold 
eller omstændigheder, som disse udsagn er baseret på. 


