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Lundbeck indgår strategisk alliance om markedsføring af Cipramil™ og 
Lexapro™ i Den Kinesiske Folkerepublik 

 
H. Lundbeck A/S har i dag indgået en aftale med Janssen-Cilag International, 
Zug, Schweiz, om at markedsføre, sælge og distribuere Cipramil™ (citalopram) 
og Lexapro™ (escitalopram) i Kina. Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd, Beijing, 
Kina, vil markedsføre og sælge begge produkter og yde støtte i forbindelse med 
registrering. Janssen-Cilag og Xian-Janssen er begge en del af Johnson & 
Johnson-koncernen. 
 
Kombinationen af Xian-Janssens ekspertise og infrastruktur i Kina og Lundbecks 
antidepressive præparater udgør et stærkt fundament for en vellykket 
markedsføring af Cipramil™ og Lexapro™ i Kina. Cipramil™ og Lexapro™ vil 
blive markedsført af et stort antal lægemiddelrepræsentanter fra Xian-Janssen i 
flere end 200 byer og på over 2.000 hospitaler i hele landet.  
 
Kina fortsætter med en årlig vækst på mere end 10% at være et attraktivt 
marked for internationale medicinalvirksomheder. Markedsvæksten er drevet af 
efterspørgsel efter bedre lægemidler, idet Kina forsøger at modernisere og 
forbedre kvaliteten i sundhedsplejen. Kina er dog fortsat et udfordrende 
marked, hvor der løbende sker ændringer i myndighedskrav, 
hospitalsinfrastruktur og finansieringen af sundhedssektoren.  
 
Lexapro™, der er et andengenerations antidepressivt middel, tilhører kategorien 
af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRIere) til behandling af depression 
og panikangst. Lexapro™ har i kliniske undersøgelser vist sig at være yderst 
effektivt og tolereres særdeles godt. Det har desuden vist sig, at mange 
patienter, som tager 10 mg Lexapro™ om dagen, opnår en lindring af deres 
depressionssymptomer allerede efter en uges behandling, hvilket ikke er 
tilfældet med andre konkurrerende SSRI-præparater. 
  
“Lexapro™’s enestående egenskaber resulterer fortsat i en hurtig stigning i 
andelen af recepter på alle de markeder, hvor præparatet hidtil er blevet 
introduceret, og viderefører den stærke position, der er opnået med Cipramil™. 
Kina er et strategisk vigtigt marked for os i fremtiden, og vi har derfor for nylig 
udvidet vores tilstedeværelse”, siger Stig Løkke Pedersen, direktør, Corporate 
Affairs and Commercial Operation Canada, Latin America and Asia, Lundbeck. 
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“Aftalen er i tråd med vores regionale udvidelsesplaner for Asien og signalerer 
vores hensigt om også i Asien at gøre Cipramil™ og Lexapro™ til de hyppigst 
udskrevne antidepressiva”, siger Stig Løkke Pedersen. “Xian-Janssens stærke 
position som en førende medicinalvirksomhed i Kina gør dem til en ideel 
samarbejdspartner for Lundbeck”. 
 
Lexapro™, som også sælges under navnet Cipralex™, er godkendt i Argentina, 
Belgien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Irland, Island, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Mexico, Norge, Schweiz, Slovakiet, 
Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, USA og Østrig. Lundbeck 
afventer i øjeblikket myndighedernes godkendelse af Lexapro™ i en række 
andre lande. Cipramil™ er på nuværende tidspunkt tilgængeligt i flere end 70 
lande og har til dato været anvendt til behandling af over 50 millioner patienter 
på verdensplan. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeckkoncernens 
resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer en stigning i omsætningen 
på 20-25% i forhold til 2001, mens resultat af primær drift forventes at stige 
med 25-30% i forhold til 2001.  
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik Munch-
Jensen på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef Steen Juul 
Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på telefon 36 30 13 11, 
lokal 3006. 
 

________________________ 
 
 
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. Antallet af medarbejdere er ca. 4.800. 


