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Meddelelse nr. 84 
   

 
21. november 2002 
 
Lundbeck overtager amerikanske Synaptic 
 

H. Lundbeck A/S har i dag indgået en endelig fusionsaftale med Synaptic 
Pharmaceutical Corporation, et amerikansk forskningsselskab, der udvikler 
lægemiddelkandidater. Lundbeck overtager i henhold til aftalen Synaptic til en 
kurs på USD 6,50 pr. ordinær aktie kontant, svarende til ca. USD 121 mio. 
Fusionen er betinget af godkendelse fra Synaptics aktionærer og 
tilsynsmyndighederne samt andre sædvanlige berigtigelsesbetingelser. Synaptic 
planlægger at afholde en ekstraordinær generalforsamling i 1. kvartal 2003 til 
godkendelse af fusionen for snarest derefter at gennemføre transaktionen. 
Synaptics største aktionær – Warburg Pincus Private Equity VIII, L.P. – har 
indgået en stemmeaftale med Lundbeck om at udnytte stemmeretten på 
firmaets aktier til at stemme for transaktionen. Warburg Pincus ejer ca. 35% af 
Synaptic. Transaktionen er godkendt af Synaptics og Lundbecks bestyrelser. 
 
“Købet af Synaptic vil styrke Lundbecks førende position inden for forskning og 
udvikling i centralnervesystemet og skabe en base for forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i USA,” udtaler koncernchef Erik Sprunk-Jansen fra 
Lundbeck. “Synaptic har en række CNS-projekter i præklinisk og klinisk 
udvikling inden for vores vigtigste terapeutiske områder – depression, angst og 
psykoser. Desuden vil Synaptic skabe et godt fundament for at udbygge vores 
amerikanske forretning.” 
 
Administrerende direktør Errol De Souza hos Synaptic udtaler: “Ved at fusionere 
med Lundbeck vil Synaptic opnå betydelig støtte til videnskabelig og klinisk 
udvikling samt økonomisk støtte til at udnytte vores portefølje af proprietære G-
protein-koblede receptorer (GPCRs) og til at få vores lægemiddelkandidater 
hurtigere på markedet. Lundbeck har en lang og succesrig tradition inden for 
forskning og udvikling, som Synaptics projekter kan få gavn af. Transaktionen 
giver Synaptics aktionærer øjeblikkelig likviditet og en højere kurs for deres 
aktier end de senest noterede børskurser. Transaktionen eliminerer desuden 
Synaptics fremtidige finansieringsrisiko i en tid præget af usikkerhed.” 
 
“Den planlagte overtagelse af Synaptic passer strategisk godt med Lundbecks 
forsknings- og udviklingsprogram og ventes at føre til en betydelig stigning i 
antallet af kliniske udviklingskandidater. Synaptics target-drevne indgangsvinkel 
til forskning og udvikling af nye lægemidler understøttes af en meget dygtig 
forskergruppe og en fremragende proprietær teknologi," siger forskningsdirektør 
Claus Bræstrup fra Lundbeck. “Målet er at opnå et frugtbart samarbejde mellem 
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virksomhedernes forsknings- og udviklingsgrupper og samtidig fastholde 
Synaptic som en meget kompetent forsknings- og udviklingsenhed.” 
 
Lundbeck afholder den 21. november 2002 kl. 16.00 en telekonference 
vedrørende det planlagte køb af Synaptic. For at deltage i telekonferencen skal 
man ringe til et af nedenstående opkaldsnumre og opgive nedenstående 
password: 
 

Storbritannien: +44 (0) 20 8781 0576 
USA: +1 303 713 7888 
  
Password: Lundbeck 

 
Der vil være mulighed for at høre en gengivelse en time efter telekonferencen, 
der vil være tilgængelig i 48 timer. Ring venligst til et af følgende opkaldsnumre 
og opgiv access code: 
 

Storbritannien: +44 (0) 20 8288 4459 
USA: +1 703 736 7336 
  
Access code: 922042 

 
Man kan desuden følge telekonferencen live og lytte til gengivelsen på: 
www.lundbeck.com/investor/Reportsandpresentations/Teleconference/default.asp 

 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på H. Lundbeck-koncernens 
resultat for regnskabsåret 2002. For 2002 forventer Lundbeck en stigning i 
omsætningen på 20-25% i forhold til 2001, mens resultat af primær drift 
forventes at stige 25-30% i forhold til 2001. Med udgangspunkt i ledelsens 
forventninger til 2002 forventer Lundbeck også i 2003 at nå selskabets 
langsigtede finansielle mål, som forudsætter en omsætningsfremgang på 10-
12% samt en vækst i resultat af primær drift på 12-15%. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik Munch-
Jensen hos H. Lundbeck A/S på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller 
funktionschef Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations 
hos H. Lundbeck A/S, på telefon 36 30 13 11, lokal 3006. 

______________________ 

 
Synaptic Pharmaceutical Corporation er en pioner inden for udvikling af 
lægemidler, der retter sig mod G-protein-koblede receptorer (GPCRs) for 
dermed at opnå bedre effekt og sikkerhed i behandlingen af sygdomme som 
depression, diabetes, fedme, smerte og inkontinens. Pr. 21. november 2002 
samarbejder Synaptic med Grunenthal GmbH inden for opdagelse af stoffer til 
smertelindring og med Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. inden for identificering af 
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nye G-protein-koblede receptorer, der kan skabe nye lægemiddelkandidater til 
Kissei. Glaxo Group Limited, Eli Lilly and Company, Novartis Pharma A.G. og 
Ranbaxy Laboratories Limited har ligeledes licenser fra Synaptic. 
 
H. Lundbeck A/S er en international medicinalvirksomhed, som beskæftiger 
sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler 
til behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Selskabet havde i 
2001 en omsætning på DKK 7,7 mia. Selskabet har ca. 4.800 medarbejdere. 
 
Rådgivere 
Lundbecks rådgivere er JPMorgan. Synaptics rådgivere er Bank of America 
Securities. 
 
Fremadrettede udsagn 
De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på ledelsens 
nuværende forventninger vedrørende visse fremtidige begivenheder og 
resultater. Disse er naturligvis behæftet med usikkerhed, og de faktiske 
resultater kan derfor afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt i disse udsagn. 
Desuden er nogle af forventningerne baseret på forudsætninger vedrørende 
forventninger til fremtidige begivenheder, der kan vise sig ikke at være 
korrekte. 
 
Yderligere information 
Synaptics aktionærer opfordres til at læse den proxy statement, som Synaptic 
vil indlevere på Schedule 14A til Securities and Exchange Commission ("SEC", 
det amerikanske børstilsyn), når den er til rådighed, samt eventuelle andre 
relevante dokumenter, der er indleveret, eller som fremover vil blive indleveret 
til SEC, da disse dokumenter indeholder vigtige oplysninger om Synaptic, de 
planlagte transaktioner og dertil knyttede forhold. Investorer og ejere af 
værdipapirer kan gratis indhente eksemplarer af proxy statement via Synaptics 
hjemmeside, www.synapticcorp.com eller ved at henvende sig til Investor 
Relations, Synaptic Pharmaceutical Corporation, 215 College Road, Paramus, NJ 
07652, USA (telefon: (201) 261-1331, lokal 1410). Investorer og ejere af 
værdipapirer kan desuden via SEC’s hjemmeside, www.sec.gov. gratis indhente 
eksemplarer af proxy statement og andre dokumenter, som Synaptic har 
indleveret og som Lundbeck fremover indleverer til SEC i forbindelse med de 
planlagte transaktioner.  
 
Ud over proxy statement indleverer Synaptic årsregnskab, kvartalsregnskaber 
og særlige indberetninger, proxy statements og andre oplysninger til SEC, der 
alle kan fås via SEC’s hjemmeside, www.sec.gov. Lundbeck har ikke tidligere 
indleveret indberetninger eller andre oplysninger til SEC, da Lundbeck ikke har 
værdipapirer registreret i henhold til Securities Exchange Act of 1934 med 
senere ændringer. Man kan desuden læse og kopiere alle indberetninger, 
meddelelser og andre oplysninger indleveret af Synaptic og fremover af 
Lundbeck på SEC’s offentlige læsesal, 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 
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20549, USA. Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe til SEC på 1-800-SEC-
0330. 
 
Synaptic, Lundbeck og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, 
direktionsmedlemmer og visse medlemmer af ledelsen og andre medarbejdere 
vil muligvis blive anset for at være deltagere i indhentningen af 
stemmefuldmagter fra Synaptics aktionærer til godkendelse af de planlagte 
transaktioner. Disse personer kan have en interesse i transaktionerne, bl.a. fordi 
de har aktieoptioner eller aktier i Synaptic. Oplysninger vedrørende Lundbeck og 
selskabets ledelse er indeholdt i selskabets DFAN 14A, der er indleveret til SEC 
den 21. november 2002. Oplysninger vedrørende Synaptic og selskabets 
bestyrelse og direktion er indeholdt i selskabets proxy statement på Schedule 
14A, der er indleveret til SEC den 8. april 2002. 

 


